
 
ประกาศ อบต.หนองแขม 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

          ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ ่น และผู้บริหารท้องถิ ่น เป�ดเผยข้อมูลและรายงานผลการ

ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 

30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เป�ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร

ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องป�ดประกาศโดยเป�ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยป�ละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป� 

         ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป�นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน อบต.หนองแขม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

กำกับการบริหารจัดการอบต.หนองแขม ดังน้ี 

ก. วิสัยทัศน ์ของอบต.หนองแขม 

    "การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คณุภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล " 

ข. พันธกิจ ของอบต.หนองแขม 

    1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป�นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของประชาชน ท้ังด้านการเกษตร

อุตสาหกรรมและการส่งเสรมิให้เป�นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

    2. ด้านพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาเก่ียวกับการส่งเสริมคณุภาพชีวิตประชาชน 

    3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ต่างๆ เพ่ือยกระดับความ

เป�นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน 

    4. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการบรโิภค ? อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 

    5. ด้านพัฒนาสาธารณสุข เป�นการดำเนินงานเก่ียวกับส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชนการควบคุมและระวังโรคตดิต่อ มี

ความรู้ความเข้าในการดแูลป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคต่างๆ 

    6. ด้านพัฒนาการเมืองการบรหิาร เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางการเมือง

ตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    7. ด้านพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการดำเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและ



ประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังส่งเสรมิประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา สนับสนุนภมูิป�ญญาท้องถ่ิน 

    8. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลมุกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืนพ้ืนท่ีการเกษตรสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

     

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองแขมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคณุภาพชีวิต 

    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 

    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

ง. การวางแผน 

             อบต.หนองแขม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป� (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ี

บัญญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ

ชุมชน เพ่ือรับฟ�งป�ญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา 3 ป� ต่อไป 

           อบต.หนองแขม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ป� (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตาม

แผนพัฒนา5 ป� (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
33 13,386,800.00 35 51,315,300.00 43 80,503,900.00 52 201,334,800.00 38 274,447,000.00 

ด้านการพัฒนาคนและ

สังคมและคุณภาพชีวิต 
112 16,855,300.00 132 21,295,300.00 128 20,952,445.00 130 22,966,200.00 114 20,061,300.00 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชุมชน

เข้มแข็ง 

29 3,575,000.00 34 2,378,000.00 38 3,885,000.00 36 3,685,000.00 30 2,525,000.00 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจดัการและการ

บริการประชาชน 

34 3,525,000.00 33 3,425,000.00 33 3,389,000.00 35 4,639,000.00 33 3,439,000.00 

รวม 208 37,342,100.00 234 78,413,600.00 242 108,730,345.00 253 232,625,000.00 215 300,472,300.00 

 



    จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.หนองแขม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 135 

โครงการ งบประมาณ 15,316,550 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 30 1,882,090.00 

ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคณุภาพชีวิต 64 9,359,240.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 12 110,000.00 

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 29 3,965,220.00 

รวม 135 15,316,550.00 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแขม มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 
0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

2. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 

(พร้อมวางท่อ) 
0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. (พร้อม

วางท่อ) 

3. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรัง/หินคลุก (พร้อมวาง

ท่อ) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกและลปอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง/หิน

คลุก (พร้อมวางท่อ) 

4. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซม/

ปรับปรุงถนน (ลูกรัง,ลาด

ยาง,คสล.) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรัง,ลาดยาง,คสล. 



5. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมท่อ/ราง

ระบายน้ำ 
0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือป้องกันป�ญหาภาวะน้ำทว่ม ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 

6. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป 
98,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานทั่วไปไว้

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป 

7. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม 
20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้

เพ่ิมขึน้ 

บุคลากรในองค์กรเข้ารับ

การฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอืน่ทีจ่ัดขึน้รอ้ย

ละ 50 

8. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร ์
10,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

9. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจดัซ้ือวัสดสุำนกังาน 30,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์ เครือ่งมอื 

เครื่องใช้พร้อมสำหรับการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดแุละครุภัณฑ์

และปรับปรุง วัสดุ

ครุภัณฑ์ที่ชำรุด 

10. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 
150,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ราชการให้บริการประชาชน 

จัดหาวัสดกุ่อสร้าง 

11. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมวัสดุและ

ครุภัณฑ์ 
30,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้อบต.มีวัสดุครุภัณฑ์ในการ

ดำเนนิงาน 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

ภายในอบต.อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งาน 

12. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ฯของบุคลากรใน

องค์กร 

123,190.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือเป�นขวญักำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กรได้รับ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป�นกรณีพิเศษ ป�ละ 1 

ครั้ง 



13. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ โคมไฟส่องสว่าง 
0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

มีไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น มีไฟฟ้า

สว่าง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่าง 

14. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนลูกรัง หมู่ที่ 6 

สายคันคลองฝ��งตะวันตก

ถึงเขตตดิต่อหมูท่ี่ 4 

55,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนลูกรัง หมู่ที่ 6 

สายคันคลองฝ��งตะวันตกถึงเขต

ติดต่อหมูท่ี่ 4 

เมตร 

15. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล.โดยปู

ผิวทางแอสฟ�ลท์ หมูท่ี่ 9 

สายทางเข้าหมู่บ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนน คสล.โดยปูผิว

ทางแอสฟ�ลท ์หมู่ที ่9 สาย

ทางเข้าหมู่บ้าน 

เมตร 

16. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 

10 สายหลักจากแยกหมูท่ี่ 

9 ถึงคลองลำชมพู 

346,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนน คสล. หมูท่ี่ 10 

สายหลักจากแยกหมูท่ี่ 9 ถึงคลอง

ลำชมพู 

เมตร 

17. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คคล.หมู่ที่ 

11 สายบ้านนางสมปอง 

นพวงษ์ 

39,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คคล.หมู่ที่ 11 

สายบ้านนางสมปอง นพวงษ์ 
เมตร 

18. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 8 

จากไรน่างพยอม โพธิ์ชะ

คุ้ม 

131,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 8 จาก

ไร่นางพยอม โพธิ์ชะคุ้ม 
เมตร 

19. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่

11 สายบา้นนางเฉลียว ท้า

วลี 

39,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือก่อสรา้งถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 

สายบา้นนางเฉลียว ท้าวลี 
เมตร 

20. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุกหมูท่ี่ 

5 จากบ้านนายชัยมงคล ศิ

ริลักษณ ์

51,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุกหมูท่ี่ 5 

จากบ้านนายชัยมงคล ศิริลักษณ ์
เมตร 



21. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 

1 จากฝายบ้านท่าม่วง ถึง

ฝายบ้านวังกระเบียน 

70,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 1 จาก

ฝายบ้านท่าม่วง ถึงฝายบ้านวัง

กระเบียน 

เมตร 

22. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุท่ี่ 

1 สายบ้านนางวาสนา สุข

ประเสรฐิ 

6,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุท่ี่ 1 

สายบ้านนางวาสนา สุขประเสริฐ 
เมตร 

23. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 

12 สายหน้าวัดใหม่สันติ

ธรรม 

43,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 12 

สายหน้าวดัใหม่สันตธิรรม 
เมตร 

24. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 

5 สายบ้านนายสุด 

สระแก้ว 

55,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 5 สาย

บ้านนายสุด สระแก้ว 
เมตร 

25. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 

12 สายหลังวัดใหม่สันติ

ธรรม 

50,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 12 

สายหลังวัดใหม่สันติธรรม 
เมตร 

26. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังหมูท่ี่ 6 

สายตชคันคลองฝ��ง

ตะวันออก 

55,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที ่6 

สายตชคันคลองฝ��งตะวันออก 
เมตร 

27. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 

3 จาก รพช.บ่อขยะ 
40,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 3 

จาก รพช.บ่อขยะ 
เมตร 

28. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่

ที่ 7 สายบ้านนายสมหมาย 

แก้วล้อม 

129,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที ่7 

สายบ้านนายสมหมาย แก้วล้อม 
เมตร 



29. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมูท่ี่ 

4 สาย กม.8 แยกคันคลอง

เส้นนอก 

156,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมูท่ี่ 4 

สาย กม.8 แยกคันคลองเส้นนอก 
จุด 

30. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง

สว่างหมู่ที่ 3 ซอยทีท่ำการ

ผู้ใหญ่สามารถ ระมั่งทอง 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมูท่ี่ 

3 ซอยที่ทำการผู้ใหญส่ามารถ ระ

มั่งทอง 

เมตร 

31. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม(ค่าลงทะเบียน

อบรมแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน) 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้

เพ่ิมขึน้ 

บุคลากรในองค์กรเข้ารับ

การฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอืน่ทีจ่ัดขึน้รอ้ย

ละ 50 

32. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเงินประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ๆของบุคลากรใน

องค์กร(แผนงานรกัษา

ความสงบภายใน) 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป�นขวญักำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กรได้ับเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่เป�น

กรณีพิศษป�ละ1ครั้ง 

33. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการฝ�กอบรมทบทวน

อปพร. 
0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป�นการให้ความรู้และ

ทบทวนความรู้แกอ่ปพร.ในตำบล 

จัดฝ�กอบรม,ทบทวนอป

พร.ป�ละ1ครั้ง 

34. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

เครื่องแบบวัสดุ อุปกรณ์

เครื่องกู้ชีพกู้ภัย สำหรับอป

พร. 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้อปพร.มีอุปกรณ ์เครื่องกู้

ชีพกู้ภัยในขณะปฏิบัติหน้าที ่

จัดซ้ือเครื่องแบบวัสดุ

อุปกรณ์ สำหรับอปพร.กู้

ชีพกู้ภัยป�ละ1ครั้ง 

35. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข

ป�ญหาอุบัติเหตทุางถนน 
0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป�นการป้องกันและแก้ไข

ป�ญหาอุบัติเหตทุางถนน 

ประชาสัมพันธ์ อบรมและ

สร้างจิตสำนึกในการมี

วินัยจราจรแก่ประชาชน

ทุกหมู ่

36. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

ครุภัณฑ์เพ่ือดับเพลิง 
0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป�นการป้องกันและแก้ไข

ป�ญหาอัคคีภัย 

จัดซ้ือวัสด/ุครุภัณฑ์ใน

การดับเพลิง 

37. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม(นม) 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้เดก็มอีาหารเสริม(นม)

รับประทานมรี่างกายแข็งแรง 

เด็กเล็กของศูนยโ์รงเรยีน

ในเขตตำบลหนองแขม

และโรงเรยีนบ้านหนองไผ่ 



38. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

โครงการจัดงานวนัเดก็ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เสริมสร้างความสามัคคีในชมุชน

และเพ่ือให้เดก็มีสุขภาพแข็งแรง

ทั้งกายและใจ 

จัดงานวนัเดก็ป�ละ1ครั้ง 

39. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน4ด้าน 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนมีพัฒนาการ4ด้าน 

1.ด้านสติป�ญญาที่ดี 2.ด้าน

ร่างกายทีด่ี 3.ด้านสังคมทีด่ี 4.

ด้านอารมณแ์ละจติใจที่ด ี

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ให้กับนักเรยีนของศพด.

อบต.หนองแขม 

40. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

(กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือซ่อมแซมวสัดุครุภัณฑ์ 

มีวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์

พัฒนาเดก็เล็กฯและของ

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ที่

สามารถใช้งานได้ปกต ิ

41. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรยีนมีความรู้

ความสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจำวนั 

จัดกิจกรรมให้นักเรยีนมี

ทกัษะเพ่ือนำไปใช้ 

42. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-

เนตรนาร ี
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร

นาร ี

นักเรยีนได้ใช้กจิกรรมวิชา

ลูกเสือ-เนตรนาร ีตาม

หลักสูตรการเรยีนการ

สอน 

43. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาวัสดุโฆษณา

และเผยแพร่ (กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือจัดซ้ือวัสดโุฆษณาและ

เผยแพร ่

เพ่ือจัดซ้ือวัสดโุฆษณา

และเผยแพร ่



44. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การจดัซ้ือวัสดสุำนกังาน

(กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณเ์ครือ่งมือ

เครื่องใช้พร้อมสำหรับการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดแุละครุภัณฑ์

และปรับปรุง วัสดุ

ครุภัณฑ์ที่ชำรุด 

45. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเงินประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ๆของบุคลากรใน

องค์การ(กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม) 

151,640.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือเป�นขวญักำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กรได้รับ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป�นกรณีพิเศษป�ละ 1 

ครั้ง 

46. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน

บ้านงานครวั(กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณเ์ครือ่งใช้ไว้

ในการปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาน

ครัวที่ชำรุด 

47. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป(กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม) 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานทั่วไปไว้

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป 

48. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ (กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

49. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาระบบ

เครือข่ายและสัญญาณ

อินเตอร์เนต็ (กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

8,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้พนกังานมีระบบ

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี

ขึ้น 

จัดทำระบบคอมพิวเตอร์

ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น 



50. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

ฝ�กอบรม (ค่าธรรมเนยีม

และค่าลงทะเบียนอบรม

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้

เพ่ิมมากขึน้ 

บุคลากรในองค์กรเข้ารับ

การฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอืน่ทีจ่ัดขึน้รอ้ย

ละ 50 

51. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารโรงเรียนบ้านหนอง

ไผ่ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร

เรียนห้องเรยีน อุปกรณ์ไฟฟ้าแสง

สว่างต่างๆให้มีสภาพดแีละพร้อม

ใช้งาน 

ซ่อมแซมอาคารเรยีน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

52. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนโครงการอาหาร

กลางวนั 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้เดก็มอีาหารกลางวนั

รับประทาน มรี่างกายแข็งแรง 

สนับสนุนเงินเพ่ือ

ดำเนนิการโครงการ

อาหารกลางวันให้กับ

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

53. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรยีนบ้าน

หนองไผ่ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนแก่

นักเรยีนให้ไดม้าตรฐาน 

จัดกิจกรรมปรับปรุง

หลักสูตรการเรยีนการ

สอน 

54. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาระบบ

อินเตอร์เนต็โรงเรยีน 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

มีระบบอนิเตอรเ็น็ตให้นกัเรยีน

ค้นคว้าหาความรู ้

นักเรยีนมีความรู้ที่

กว้างไกลเรยีนรูเท่าทนั

เทคโนโลย ี

55. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน 

จัดกิจกรรมพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 



56. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรูโ้รงเรยีนบ้านหนอง

ไผ่ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

มีการส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้

จากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ 

พัฒนาโรงเรยีนให้เป�น

แหล่งเรยีนรู้ของชุมชน 

57. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ข้าราชการครูของโรงเรยีน

ในสังกัด อปท. 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ

บุคลากรในโรงเรยีน 
บุคลากรได้รับการพัฒนา 

58. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกนัยา

เสพติด (ร.ร.บ้านหนองไผ่) 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์และให้

ความรู้ห่างไกลยาเสพติด 

สถานศึกษาได้จัดกจิกรรม

รณรงค์ป้องกนัยาเสพติด 

59. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

อุดหนนุสำหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ท้องถิ่นค่าป�จจยัพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรยีนยากจน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ

บุคลากรใน ศพด. 

บุคลากรได้รับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถ 

60. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ค่าจัดการเรียนการสอน

(รายหัว) 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือจัดหาหนังสือ แบบเรยีน 

อุปกรณ์ได้ครบตามความต้องการ

ของนกัเรยีน 

มีหนังสือ แบบเรยีน

เพียงพอสำหรับการเรียน

การสอน 

61. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เงินอดุหนุนสำหรับ

ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแตร่ะดับ

อนุบาลจนจบประถมศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ืออดุหนุนงบประมาณในการจัด

การศึกษาโรงเรยีนบ้านหนองไผ่

และศพด.อบต.หนองแขม 

โรงเรียนบ้านหนองไผ่และ

ศพด.อบต.หนองแขม มี

เงินสำหรับจัดการศึกษา 



62. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย 
0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

มีความรูแ้ละนำสุนขัมาฉดีวัคซีน 

การป้องกนัและรณรงค์

โรคพิษสุนขับ้า 1 ครั้งตอ่

ป� 

63. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้

พิการและทุพพลภาพ 
0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ผู้พิการและทุพพลภาพ

ได้รับการฟ��นฟูสภาพร่างกายและ

จิตใจ 

ผู้พิการและทุพพลภาพ

ได้รับการฟ��นฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจ 

64. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสนับสนนุ

การใชแ้ละพัฒนาภูมิ

ป�ญญาทอ้งถิน่ 

0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้นำภูมิป�ญญา

ท้องถิ่นมาปรับใช้กับการส่งเสริม

สุขภาพฯ 

จัดอบรมฯ ป�ละ1ครั้ง 

65. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์แก้ไข

ป�ญหายาเสพตดิ 
0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้านสาธารณสุข

แก่ประชาชนเกีย่วกับยาเสพ

ติดตามแนวทางพระราชดำริ 

โครงการรณรงค์และแก้ไขป�ญหา

ยาเสพติด To be number one 

(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/

หมูบ้่าน) ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล

รัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวด ี

อุดหนนุงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมูบ้่าน 

การดำเนนิงานด้านหมูท่ี่ 

1-13 ตำบลหนองแขม 

สาธารณสุขให้ประชาชน

ในเขตอบต.หนองแขม 

66. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่
0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้านสาธารณสุข

แก่ประชาชนเกีย่วกับป�ญหาการ

เข้าถึงการตรวจสุขภาพขิง

ประชาชนตำบลหนองแขมตาม

แนวทางพระราชดำริ โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

อุดหนนุงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่

ที่ 1-13 ตำบลหนองแขม 

เพ่ือดำเนนิงานด้าน

สาธารณสุขให้ประชชาชน

ในเขตอบต.หนองแขม 

67. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคการ

ขาดสารไอโอดนี 
0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้านสาธารณสุข

แก่ประชาชนเกีย่วกับป�ญหาการ

ขาดสารไอโอดนี ตามโครงการใน

พระราชดำริ โครงการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกมุาร ี

อุอหนนุงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่

ที่ 1-13 ตำบลหนองแขม 

เพ่ือการดำเนนิงานด้าน

สาธารณสุขให้ประชาชน

ในเขตอบต.หนองแขม 

68. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการฝ�กอบรมฟ��นฟู

ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

เพ่ือแกป�ญหาด้านสาธารณสุขแก่

ประชาชนเกีย่วกับการพัฒนา

ศักยภาพอสม.ตำบลหนองแขม 

อุดหนนุงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่

ที่ 1-13 ตำบลหนองแขม 

เพ่ือการดำเนนิงานดา้น

สาธารณสุขให้ประชาชน

ในเขตอบต.หนองแขม 



และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

69. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้

เกีย่วกับสุขภาพอนามยั 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้านสาธารณสุข

แก่ประชาชนในการดูแลรกัษา

สุขภาพอนามยั 

อุดหนนุงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่

ที่ 1-13 ตำบลหนองแขม 

เพ่ือการดำเนนิงานด้าน

สาธารณสุขให้ประชาชน

ในเขตอบต.หนองแขม 

70. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ

มะเรง็เต้านม 
0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้านสาธารณสุข

แก่ประชาชนเกีย่วกับป�ญหาการ

เข้าถึงการตรวจสุขภาพของ

ประชาชนตำบลหนองแขมตาม

แนวทางพระราชดำริ โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

อุดหนนุงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่

ที่ 1-13 ตำบลหนองแขม 

เพ่ือการดำเนนิงานด้าน

สาธารณสุขให้ประชาชน

ในเขตอบต.หนองแขม 

71. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุคนพิการและ

ทุพพลภาพ 

0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน

ยกระดับคุณภาพชวีิตทกุคนใน

ชุมชนให้มีชวีิตทีด่ ี

ช่วยเหลือสนับสนุน

ยกระดับคุณภาพชวีิต 

72. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป (กองสวัสดิการ

สังคม) 

98,400.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานทั่วไปไว้

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป 

73. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม (ค่าลงทะเบียน

ฝ�กอบรมกองสวัสดิการ

สังคม) 

50,000.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้

เพ่ิมมากขึน้ 

บุคลากรในองค์กรเข้ารับ

การฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอืน่ทีจ่ัดขึน้ รอ้ย

ละ 50 

74. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเงินประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ฯของบุคลากรใน

องค์กร (กองสวัสดกิาร

สังคม) 

80,000.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเป�นขวญักำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กรได้รับ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่

เป�นกรณีพิเศษ ป�ละ1ครั้ง 

75. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การจดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์

สำนักงาน (กองสวัสดกิาร

สังคม) 

30,000.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์ เครือ่งมอื 

เครื่องใช้พร้อมสำหรับการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์และ

ปรับปรุงวัสดุ ครภัุณฑ์ที่

ชำรุด 

76. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการซ่อมแซมวัสดุ

ครุภัณฑ์ (กองสวัสดกิาร

สังคม) 

0.00 ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

เพ่ือให้อบต.มีวัสดุครุภัณฑ์ในการ

ดำเนนิงานอย่างเพียงพอและมี

ประสิทธภิาพ 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

ภายในอบต.ให้อยู้ใน

สภาพพร้อมใช้งาน 



สำนักสวัสดิการ

สังคม 

77. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ (กอง

สวัสดิการสังคม) 

20,000.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

78. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง

นักเรยีนที่ด้อยโอกาสทาง

การศึกษา 

0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนมรีถรับ-ส่ง

อย่างสะดวกและปลอดภัย 

จัดจ้างเหมารถรับ-ส่ง

นักเรยีน 

79. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณี

สงกรานต ์
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรกัษ์ไว้ซ่ึง

ประเพณีไทยและเกิดความ

สามัคคีร่วมมือร่วมใจ 

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี

สงกรานต์ ป�ละ 1 ครั้ง 

80. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณี

ถวายเทยีน 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือสืบสานและอนรุักษ์

วัฒนธรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี

เข้าพรรษา ป�ละ 1 ครั้ง 

81. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักฬีาตำบล

หนองแขมต้านยาเสพติด 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

สนใจด้านกีฬามากขึ้น ใชเ้วลาว่าง

ให้เป�นประโยชน ์

มีการแข่งขันกีฬาตำบล 

หมู่ที1่-13 ป�ละ 1 ครั้ง 

82. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดอุปกรณก์ีฬา

เครื่องออกกำลังกาย 
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

มีอุปกรณก์ีฬาเครื่องออกกำลัง

กาย เพ่ือเล่นกีฬาและออกกำลัง

กาย 

จัดซ้ืออุปกรณก์ีฬา เครื่อง

ออกกำลังกาย ป�ละ 1 

ครั้ง 

83. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติฯ 

พระบาทสมเด็จพระ
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

เพ่ือแสดงความจงรกัภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกยีรติในวโรกาสต่างๆ ป�

ละ 1 ครั้ง 



เจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุ

วงศ์ 

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

84. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการประดับธงเฉลิม

พระเกียรต ิ
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือแสดงความจงรกัภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย ์

ประดับธงฯ ภายในพ้ืนที่

ตำบลหนองแขม 

85. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนงบประมาณใน

การจดังานแผ่นดนิสมเด็จ

พระนารายณ ์

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรกัษ์ไว้ซ่ึง

ประเพณีไทยและเกิดความ

สามัคคีร่วมมือร่วมใจ 

อุดหนนุการจัดงาน

แผ่นดนิสมเด็จพระ

นารายณ์ ป�ละ1 ครั้ง 

86. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณี

กวนข้าวทิพย ์
0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรกัษ์ไว้ซ่ึง

ประเพณีไทยและเกิดความ

สามัคคีร่วมมือร่วมใจ 

ส่งเสริมจัดกิจกรรมกวน

ข้าวทิพย์ ป�ละ 1ครั้ง 

87. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดกิาร

ทางสังคมสงเคราะห์ 

ผู้งสูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ในตำบลได้รับเบ้ียยัง

ชีพทุกคน 

88. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,292,800.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ

ทางสังคมสงเคราะห์ 

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ในตำบลได้รับเบ้ียยัง

ชีพทุกคน 

89. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,766,400.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้คนพิการไดร้ับสวัสดิการ

ทางสังคมสงเคราะห์ 

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ในตำบลได้รับเบ้ียยัง

ชีพทุกคน 

90. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบกองทนุ

หลักประกันสุขภาพฯ 
100,000.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือสมทบกองทนุระบบ

หลักประกันสุขภาพฯ 

สนับสนุนกองทนุและดูแล

สุขภาพประชาชนใน

ตำบล 



91. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม(ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

แผนงานรกัษาความสงบ

ภายใน) 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ใน

แผนงานรกัษาความสงบายใน 

ป� 

92. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

ฝ�กอบรม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการกอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒธรรม 

ครั้ง/ป� 

93. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม (ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการกอง

สวัสดิการสังคม) 

0.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการกองสวัสดกิารสังคม 
ครั้ง/ป� 

94. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเฝ้าระวังป้องกนั

และควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) 

430,000.00 

ส่วนสวัสดกิารสังคม, 

กองสวัสดิการสังคม, 

สำนักสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) 

ครั้ง/ป� 

95. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการจัดการขยะมูล

ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ชมุชนมกีารคัดแยก

ขยะจากตน้ทาง 

จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ

จากตน้ทาง 

96. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการฝ�กอบรมอาชีพ

เสริมให้แก่ประชาชนใน

ตำบล 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ

เสริม 

จัดฝ�กอบรมอาชีพเสริม

ให้กับประชาชนตามความ

ต้องการอย่างน้อยป�ละ 2 

หลักสูตรๆละ 30 คน 

97. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาตำบลฯ 
0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลหนองแขม

ได้มีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น 

จัดประชาคมเพ่ือรับฟ�ง

ป�ญหาความคิดเห็นของ

ประชาชนป�ละ 1 ครั้ง 

98. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้นำ

ชุมชน 
0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์

ให้กับผู้นำหมู่บ้าน 
จัดกิจกรรม ป�ละ 1 ครั้ง 

99. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

อุดหนนุศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อำเภอโคกสำโรง 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออดุหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้

เพ่ือเอาขนะยาเสพติดอำเภอโคก

สำโรง 

เพ่ือุดหนนุศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติดอำเภอโคกสำโรง 

10

0. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการสนับสนุน

งบประมาณของชมรม

ผู้สูงอายตุำบลหนองแขม 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแขม

สนบัสนุนงบประมาณให้

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนอง



ดำเนนิกจิกรรมอย่างเขม้แข็งและ

ยั่งยนื 

แขมให้ดำเนินกิจกรรม

อย่างเข้มแข็งและยั่งยนื 

10

1. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิม

พ้ืนที่สีเขยีว 
10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นใน

ตำบล 
กิจกรรมปลูกตน้ไม ้

10

2. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการเป�ดฤดูกาล

ท่องเทีย่วทุ่งทานตะวัน 
30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการทอ่งเที่ยวทุ่ง

ทานตะวัน 

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วทุ่ง

ทานตะวัน 

10

3. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ผักปลอดสารพิษเกษตร

อินทรยี์แบบยั่งยืน 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ในการ

ปลูกผักปลอดสารพิษเกษตร

อินทรยี์อย่างยั่งยนื 

จัดกิจกรรมอบรมให้

ความรูแ้กเ่กษตรกรในการ

ปลูกผักปลออดสารพิษ

เกษตรอนิทรียอ์ย่างยั่งยืน 

10

4. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ต.หนองแขม 
20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้มีพ้ืนทีสะอาดเพ่ิมขึน้ใน

ตำบล 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ์

10

5. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการสนับสนุนการ

บริหารและพัฒนาศูน์

บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือบริหารและพัฒนาศูนยบ์รกิาร

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

สนบัสนุนงบประมาณ

ให้กับศูนย์บรกิารถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

10

6. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชมุชน

เข้มแข็ง 

โครงการฝ�กอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ
0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาภัย

พิบัติ 
ครั้ง/ป� 

10

7. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการฝ�กอบรมสัมมนา 0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้มี

ความรู้เพ่ิมขึน้ 

จัดอบรมศึกษาดูงาน

หน่วยงานอืน่อย่างน้อย ป�

ละ1ครั้ง 

10

8. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม(ลงทะเบียนอบรม

สำนักงานปลัด) 

290,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้

เพ่ิมขึน้ 

บุคลากรในองค์กรเข้ารับ

การฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอืน่ทีท่ี่จดัขึ้น

ร้อยละ 50 

10

9. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

การจดัซ้ือวัสด ุครุภัณฑ์

สำนักงาน(สำนกังานปลัด) 
100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีวัสดุครุภัณฑ์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดแุละครุภัณฑ์

และปรับปรุงซ่อมแซม

วัสดุครุภัณฑ์ที่ขำรดุ 

11

0. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ๆของบุคลากรใน

องค์กร(สำนักงานปลัด) 

256,510.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป�นขวญักำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร(สำนกังาน

ปลัด) 

บุคลากรในองค์กรได้รับ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป�นกรณีพิเศษป�ละ1ครั้ง 



11

1. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน

บ้านงานครวั(สำนักงาน

ปลัด) 

80,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณเ์ครือ่งใช้ไว้

ในการปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาน

ครัวเพ่ือไว้ปรับปรุงวัสดุ

งานบ้านงานครัวที่ชำรดุ 

11

2. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการซ่อมแซมวัสดุและ

ครุภัณฑ์ (สำนักงานปลัด) 
100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีวัสดุครุภัณฑ์ในการ

ดำเนนิงานอย่างเพียงพอและมี

ประสิทธภิาพ 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

ภายในอบต.ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน 

11

3. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า

และวทิยุ(สำนกังานปลัด) 
80,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติราชการ 
จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

11

4. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป(สำนักงานปลัด) 
415,200.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานทั่วไปไว้

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป 

11

5. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
250,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุเชือ้เพลิงและ

หล่อล่ืน 

11

6. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจีัดซ้ือวัสดุ

ยานพาหนะและขนส่ง 
50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ราชการ 

จัดหาวัสดยุานพาหนะ

และขนส่ง 

11

7. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์(สำนักงาน

ปลัด) 

90,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

11

8. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจัดหาระบบ

เครือข่ายและสัญญาณ

อินเตอร์เนต็ 

108,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้พนกังานมีระบบ

คอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมมากขึน้ 

จัดทำระบบคอมพิวเตอร์

ให้มีประสิทธภิาพเพ่ิมมาก

ขึ้น 

11

9. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจัดทำวารสาร

ประชาสัมพันธ์ผลการ

ดำเนนิการ 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป�นการเผยแพร่ข่าวสาร

กิจกรรมของอบต.กับประชาชน 

จัดทำวารสารแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ อบต. 

12

0. 
ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

โครงการสำรวจความพึง

พอใจของประชาชน 
25,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ

อบต. 

สำรวจความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของอบต. 



การบรกิาร

ประชาชน 

12

1. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการประชาสัมพันธ์

การจดัเก็บภาษี 
0.00 

ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มี

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นให้กับ

ประชาชน 

เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการ

ชำระภาษี 

12

2. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการก่อสร้างหลังคา

โดมเอนกประสงค์ กว้าง 

22 เมตร ยาว 20 เมตร 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สำนกัช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพ่ือใช้เป�นสถานที่ใช้จดักจิกรรม

รองรับประชาชนได้จำนวนมาก

ขึ้น 

มีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมต่างๆของอบต. 

12

3. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

อุดหนนุโครงการจัดงานรฐั

พิธี/วันสำคัญทางศาสนา 
10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดงานรัฐ

พิธีให้กับที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง 

สนับสนุนโครงการจัดงาน

รัฐพิธีให้กับที่ว่าการ

อำเภอ ป�ละ1ครั้ง 

12

4. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

อุดหนนุโครงการเพ่ิม

ประสิทธภิาพการบริหาร

จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(สถานทีก่ลาง)อ.

โคกสำโรง 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใช้เป�นสถานทีก่ลางสำหรับ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารหลักเกณฑ์

และวิธกีารช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนนุโครงการเพ่ิม

ประสิทธภิาพการบริหาร

จัดการฯให้กับอบต.ที่

รับผิดชอบในเขตอ.โคก

สำโรง 

12

5. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการจัดหา

หนังสือพิมพ์วารสารให้กับ

หมู่บ้าน 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

จัดหาหนังสือพิมพ์วารสารให้กับ

ทุกหมู่บ้าน 

จัดหาหนังสือพิมพ์วารสาร

ให้กับทุกหมู่บ้าน 

12

6. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการปรับปรุงแผนภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน 
0.00 

ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธภิาพ 

จัดโครงการปรับปรุงการ

จัดเก็บภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินให้การจดัเก็บ

ภาษีมีประสิทธิภาพ 

12

7. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ๆของบุคลากรใน

องค์กร(กองคลัง) 

256,510.00 
ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือสรา้งขวญัและกำลังใจให้กับ

พนักงานส่วนตำบลหนองแขม

(กองคลัง) 

ครั้ง/ป� 

12

8. 
ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

โครงการจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป(สำนักงานปลัด) 
108,000.00 

ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือจัดหาพนักงาจจา้งเหมาเพ่ือ

ช่วยงานในกองคลัง 
ครั้ง/ป� 



การบรกิาร

ประชาชน 

12

9. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม(ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

สำนักงานปลัด) 

300,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจา้หน้าทีท่ี่ได้รับ

มอบหมาย 

ป� 

13

0. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม(ลงทะเบียนอบรม

กองคลัง) 

290,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการ

ลงทะเบียนฝ�กอบรมของพนกังาน

ส่วนตำบลพนกังานจ้างและผู้ที่

ได้รับมอบหมายในกองคลัง 

ป� 

13

1. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝ�กอบรม(ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการกอง

คลัง) 

300,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของพนกังาน

ส่วนตำบลพนกังานจ้างและผู้ที่

ได้รับมอบหมายในกองคลัง 

ป� 

13

2. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม(กองคลัง) 
100,000.00 

ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือซ่อมแซมบำรุงรกัษาวัสดุของ

กองคลังให้อยู่ในสภาพดีสามารถ

ใช้งานได้ด ี

ป� 

13

3. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

วัสดุสำนกังาน(กองคลัง) 100,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือจัดหาวัสดสำนกังานเพ่ือใช้ใน

กองคลัง 
ป� 

13

4. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 90,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, สำนกัคลัง 

เพ่ือจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงาน 
ป� 

13

5. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบรกิาร

ประชาชน 

ก่อสร้างรัว้ คสล.ที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแขม 

526,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือก่อสร้างรั้ว คสล.ที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

แขม 

เมตร 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

            อบต.หนองแขม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลง

นามในสัญญา รวม 57 โครงการ จำนวนเงิน 14,217,850 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 53 โครงการ จำนวนเงิน 

7,728,420 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 19 1,216,891.33 15 612,291.33 

ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคณุภาพชีวิต 17 5,655,859.10 17 5,605,659.10 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง     

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 21 1,959,509.96 21 1,510,469.58 

รวม 57 8,832,260.39 53 7,728,420.01 

            รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองแขม ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังน้ี 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
98,400.00 98,400.00 49,200.00 0.00 

2. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
20,000.00 7,368.00 7,368.00 12,632.00 

3. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 4,480.00 4,480.00 5,520.00 

4. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
วัสดุสำนักงาน 30,000.00 7,935.00 7,935.00 22,065.00 

5. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
วัสดุก่อสร้าง 150,000.00 114,400.00 114,400.00 35,600.00 

6. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ

ราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

123,190.00 16,250.00 16,250.00 106,940.00 



7. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 6 สายคันคลอง

ฝ��งตะวันออก 

55,500.00 55,500.00 55,500.00 0.00 

8. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล. 

หมู่ที่ 10 สายหลัก

จากแยกหมู่ที่ 9 ถึง

คลองลำชมพ ู

346,000.00 346,000.00 0.00 0.00 

9. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 11 สายบ้าน

นางสมปอง นพวงษ ์

39,200.00 39,200.00 0.00 0.00 

10. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 8 จากไร่นาง

พยอม โพธิ์ชะคุ้ม 

131,000.00 131,000.00 0.00 0.00 

11. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 11 สายบ้าน

นางสมปอง นพวงษ ์

39,200.00 39,200.00 0.00 0.00 

12. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 1 จากฝายบ้าน

ท่าม่วง 

70,600.00 70,600.00 70,600.00 0.00 

13. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 1 สายบ้านนาง

วาสนา สุขประเสริฐ 

6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 

14. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 12 สายหน้าวัด

ใหม่สันติธรรม 

43,100.00 42,800.00 42,800.00 300.00 

15. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 5 สายบ้านนาย

สุด สระแก้ว 

55,500.00 55,400.00 55,400.00 100.00 

16. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 12 สายหลังวัด

ใหม่สันติธรรม 

50,400.00 50,300.00 50,300.00 100.00 

17. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 6 สายคันคลอง

ฝ��งตะวันออก 

55,500.00 55,500.00 55,500.00 0.00 



18. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

หมู่ที่ 3 จากถนน 

รพช.บ่อขยะ 

40,300.00 40,300.00 40,300.00 0.00 

19. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยายเขตไฟฟา้

สาธารณะพร้อม

ติดต้ังโคมไฟส่อง

สว่าง หมู่ที่ 3 ซอยที่

ทำการผู้ใหญ่

สามารถ ระมั่งทอง 

จำนวน 3 จุด 

ระยะทาง 250 เมตร 

150,000.00 35,758.33 35,758.33 114,241.67 

20. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ

ราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 1,150.00 1,150.00 28,850.00 

21. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
100,000.00 6,300.00 6,300.00 93,700.00 

22. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ

ราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

151,640.00 1,150.00 1,150.00 150,490.00 

23. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 
วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 4,236.00 4,236.00 25,764.00 

24. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

จ้างเหมาบริการ

ต่างๆที่เป�นประโยชน์

ต่อกิจการแผนงาน

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรรม 

30,000.00 1,125.00 1,125.00 28,875.00 

25. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000.00 38,850.00 38,850.00 1,150.00 

26. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม 
8,000.00 4,419.10 4,419.10 3,580.90 

27. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
50,000.00 34,336.00 34,336.00 15,664.00 



28. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
98,400.00 98,400.00 49,200.00 0.00 

29. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
50,000.00 7,800.00 7,800.00 42,200.00 

30. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ

ราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

80,000.00 1,000.00 1,000.00 79,000.00 

31. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 
วัสดุสำนักงาน 30,000.00 8,293.00 8,293.00 21,707.00 

32. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00 8,000.00 7,000.00 4,000.00 

33. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,292,800.00 3,990,400.00 3,990,400.00 2,302,400.00 

34. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,766,400.00 931,400.00 931,400.00 835,000.00 

35. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

สมทบกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่น 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

36. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชวีิต 

โครงการเฝ้าระวัง

ป้องกันและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-

19) 

430,000.00 419,000.00 419,000.00 11,000.00 

37. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
290,000.00 147,400.00 147,400.00 142,600.00 

38. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุสำนักงาน 100,000.00 73,356.00 55,554.00 26,644.00 

39. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ

ราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

256,510.00 29,750.00 29,750.00 226,760.00 



40. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000.00 32,498.00 32,003.00 47,502.00 

41. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
100,000.00 95,047.43 89,144.24 4,952.57 

42. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 80,000.00 32,705.00 30,780.00 47,295.00 

43. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
415,200.00 415,200.00 207,600.00 0.00 

44. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน 
250,000.00 250,000.00 119,600.00 0.00 

45. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 
50,000.00 29,100.00 29,100.00 20,900.00 

46. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000.00 17,240.00 17,240.00 72,760.00 

47. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม 
108,000.00 56,368.10 56,368.10 51,631.90 

48. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือ

ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (สถานที่

กลาง) อ.โคกสำโรง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

49. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

โครงการจัดหา

หนังสือพิมพ์วารสาร 
20,000.00 14,420.00 7,210.00 5,580.00 



50. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ

ราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

256,510.00 29,750.00 29,750.00 226,760.00 

51. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
108,000.00 108,000.00 54,000.00 0.00 

52. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
300,000.00 137,816.00 137,816.00 162,184.00 

53. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
290,000.00 147,400.00 147,400.00 142,600.00 

54. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
300,000.00 137,816.00 137,816.00 162,184.00 

55. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
100,000.00 95,047.43 89,144.24 4,952.57 

56. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุสำนักงาน 100,000.00 73,356.00 55,554.00 26,644.00 

57. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000.00 17,240.00 17,240.00 72,760.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป� 2564 

อบต.หนองแขม โคกสำโรง จ.ลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 52 201,334,800.00 30 1,882,090.00 19 1,216,891.33 15 612,291.33 

2.ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต 130 22,966,200.00 64 9,359,240.00 17 5,655,859.10 17 5,605,659.10 

3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 36 3,685,000.00 12 110,000.00     

4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 35 4,639,000.00 29 3,965,220.00 21 1,959,509.96 21 1,510,469.58 

รวม 253 232,625,000.00 135 15,316,550.00 57 8,832,260.39 53 7,728,420.01 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 

           อบต.หนองแขม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป� 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคยีง โดยมผีลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี 

            ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคดิเห็น

หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หนองแขมทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

                 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                                               

                                                ประกาศ ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 

 

                                                                                    (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 

                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

 

 

 

 
 


