
 

 

 

 

 

 

ประกาศ อบต.หนองแขม 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

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

                ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เป�ดเผยข้อมูลและ

รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา

ท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบ ในที่เป�ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 

และต้องป�ดประกาศโดยเป�ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน

เดือนตุลาคมของทุกป� 

                   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป�นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.หนองแขม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้

จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.หนองแขม ดังนี ้

 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองแขม 

    "การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล " 

ข. พันธกิจ ของอบต.หนองแขม 

    1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป�นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของประชาชน ท้ังด้าน

การเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้เป�นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

    2. ด้านพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 

    3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ต่างๆ เพ่ือ

ยกระดับความเป�นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน 

    4. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภค ? อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 

    5. ด้านพัฒนาสาธารณสุข เป�นการดำเนินงานเก่ียวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการควบคุมและระวัง

โรคติดต่อ มีความรู้ความเข้าในการดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคต่างๆ 



    6. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพ่ือให้บริการแก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    7. ด้านพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการดำเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก 

เยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา สนับสนุนภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

    8. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบำรุงรักษา

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืนพ้ืนท่ีการเกษตรสามารถใช้งาน

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

     

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองแขมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต 

    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 

    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

ง. การวางแผน 

          อบต.หนองแขม ได้จัดทำแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดย

ผ่านการมีส่วนรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชมุชน เพ่ือรับฟ�งป�ญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอ่นนำมาจัดทำ

โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล ตอ่ไป 

          อบต.หนองแขม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ำหนดโครงการที่จะดำเนนิการตามแผนพัฒนา5 ป� (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนว

น 
งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

จำนว

น 
งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

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 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคุณภาพ

ชีวิต 

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

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

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 

ด้านการ

พัฒนาการ

บริหารจัดการ

และการบริการ

ประชาชน 

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 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

จำนวน 147 โครงการ งบประมาณ 30,303,951 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 34 4,807,454.05 

ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต 72 21,668,296.95 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 13 475,000.00 

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการ

ประชาชน 
28 3,353,200.00 

รวม 147 30,303,951.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแขม มีดังนี้ 



     

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล. (พร้อม

วางท่อ) 

0.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีถนนสำหรบั

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

สะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. 

(พร้อมวางท่อ) 

2. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง

ถนนลูกรัง/หินคลุก 

(พร้อมวางท่อ) 

0.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีถนนสำหรบั

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและลปอดภยั 

ก่อสร้างถนน

ลูกรัง/หินคลุก 

(พร้อมวางท่อ) 

3. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซม/

ปรับปรุงถนน (ลูกรัง

,ลาดยาง,คสล.) 

70,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีถนนสำหรบั

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภยั 

ซ่อมแซม/

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง,ลาดยาง,ค

สล. 

4. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป 
98,400.00 กองช่าง 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานท่ัวไป

ไว้ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป 

5. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม 
10,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร

มีความรูเ้พ่ิมข้ึน 

บุคลากรในองค์กร

เข้ารับการ

ฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอ่ืนท่ีจัด

ข้ึนร้อยละ 50 

6. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร ์
10,000.00 กองช่าง 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

คอมพิวเตอรส์ำหรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

7. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การจัดซื้อวัสดุ

สำนักงาน 
20,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อม

สำหรับการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุและ

ครุภณัฑ์และ

ปรับปรุง วัสดุ

ครุภณัฑ์ท่ีชำรุด 

8. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

ก่อสร้าง 
100,000.00 กองช่าง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ราชการให้บริการ

ประชาชน 

จัดหาวัสดุก่อสร้าง 



9. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซม

วัสดุและครภุัณฑ ์
30,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้อบต.มีวัสดุครภุัณฑ์

ในการดำเนินงาน 

ซ่อมแซมวัสดุ

ครุภณัฑ์ภายใน

อบต.อยู่ในสภาพท่ี

พร้อมใช้งาน 

10. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการเงิน

ประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนฯของบุคลากรใน

องค์กร 

120,000.00 กองช่าง 
เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กร

ได้รับเงิน

ประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป�นกรณี

พิเศษ ป�ละ 1 ครั้ง 

11. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ติดตั้ง/ขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

โคมไฟส่องสว่าง 

400,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีไฟฟ้า

สาธารณะเพ่ิมข้ึน มีไฟฟ้า

สว่าง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่ง

สว่าง 

12. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 7 สายบ้าน

นายเภา พุ่มสุวรรณ์ 

ถึงบ้านนางไพบูลย์ 

ลายน้ำเงิน 

285,000.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 7 สายบ้านนายเภา 

พุ่มสุวรรณ์ ถึงบ้านนาง

ไพบูลย์ ลายน้ำเงิน 

เมตร 

13. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 11 จากบ้าน

นายบุญมี ศรีโสภา 

ถึงบ้านางวิไล สมัคร

การ 

401,000.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 11 จากบ้านนายบุญ

มี ศรีโสภา ถึงบ้านางวิไล 

สมัครการ 

เมตร 

14. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน

พร้อมลงลูกรังหมู่ท่ี 

1 ซอยบ้านนายอุดม 

บุญสร้อย ถึงคลอง

วังกระทุ่ม 

0.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนดินพร้อม

ลงลูกรังหมู่ท่ี 1 ซอยบ้าน

นายอุดม บุญสร้อย ถึง

คลองวังกระทุ่ม 

เมตร 

15. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 3 ซอยบ้าน

นายประเชิญ วงษา 

ถึงไร่นางสาวชลดา 

ทองเหลือสุข 

48,000.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 3 ซอยบ้านนาย

ประเชิญ วงษา ถึงไร่

นางสาวชลดา ทองเหลือ

สุข 

เมตร 

16. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนลูกรัง 

หมู่ท่ี 6 สายคัน
70,000.00 กองช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนลูกรัง หมู่

ท่ี 6 สายคันคลองฝ��ง
เมตร 



คลองฝ��งตะวันตกถึง

เขตติดต่อหมู่ท่ี 4 

ตะวันตกถึงเขตติดต่อหมู่ท่ี 

4 

17. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล.

โดยปูผิวทางแอส

ฟ�ลท์ หมู่ท่ี 9 สาย

ทางเข้าหมู่บ้าน 

197,900.00 กองช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนน คสล.

โดยปูผิวทางแอสฟ�ลท์ หมู่

ท่ี 9 สายทางเข้าหมู่บ้าน 

เมตร 

18. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล. 

หมู่ท่ี 13 จากแยก

หมู่ท่ี 10 ถึงบ้าน

นายกิมสิน ป�ญญา 

402,400.00 กองช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนน คสล. 

หมู่ท่ี 13 จากแยกหมู่ท่ี 

10 ถึงบ้านนายกิมสิน 

ป�ญญา 

เมตร 

19. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทาง 

หมู่ท่ี 5 จากปาก

ทางเข้าหนองแขม 

50,000.00 กองช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่

ท่ี 5 จากปากทางเข้า

หนองแขม 

เมตร 

20. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล. 

หมู่ท่ี 10 สายหลัก

จากแยกหมู่ท่ี 9 ถึง

คลองลำชมพู 

335,900.00 กองช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนน คสล. 

หมู่ท่ี 10 สายหลักจาก

แยกหมู่ท่ี 9 ถึงคลองลำ

ชมพู 

เมตร 

21. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพร้อม

ติดตั้งโคมไฟส่อง

สว่างหมู่ท่ี 8 จาก

ทางเข้าพุน้ำทิพย์ 

400,000.00 กองช่าง 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพร้อมติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างหมู่ท่ี 8 จาก

ทางเข้าพุน้ำทิพย์ 

จุด 

22. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพร้อม

ติดตั้งโคมไฟส่อง

สว่างหมู่ท่ี 5 จำนวน 

3 จุด 

281,854.05 กองช่าง 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพร้อมติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างหมู่ท่ี 5 

จำนวน 3 จุด 

จุด 

23. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

หมูท่ี 12 สายบ้าน

นางปราณี สอนสี 

ถึงบ้านนายสมโภชน์ 

กะตุดเงิน 

199,000.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. 

หมูท่ี 12 สายบา้นนาง

ปราณี สอนสี ถึงบ้านนาย

สมโภชน์ กะตดุเงิน 

เมตร 

24. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 3 สายทางเข้า 

อบต.หนองแขม 

253,000.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 3 สายทางเข้า อบต.

หนองแขม 

เมตร 



25. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล .

หมู่ท่ี 8 สายเช่ือต่อ

ฟาร์มไก่ถึงบ้าน

หนองแจง 

234,400.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล .

หมู่ท่ี 8 สายเช่ือต่อฟาร์ม

ไก่ถึงบ้านหนองแจง 

เมตร 

26. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 9 สายบ้าน

นางประทุม ดอก

พุฒ 

199,000.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 9 สายบ้านนางประ

ทุม ดอกพุฒ 

เมตร 

27. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนหิน

คลุก หมู่ท่ี 4 สาย

คันคลองฝ��ง

ตะวันออกจาก กม.

7 

155,100.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 

หมู่ท่ี 4 สายคันคลองฝ��ง

ตะวันออกจาก กม.7 

เมตร 

28. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ำ 

หมู่ท่ี 3 บริเวณไร่

นางรัชนก งอกงาม 

121,500.00 กองช่าง 

เพ่ือวางท่อระบายน้ำ หมู่

ท่ี 3 บริเวณไร่นางรัชนก 

งอกงาม 

ท่อน 

29. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ำ

พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 

2 จากบ้านนาง

มนตร ีเขียวเล็ก ถึง

ทางเข้าวัดพัฒนา

ราม 

0.00 กองช่าง 

เพ่ือวางท่อระบายน้ำ

พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 2 จาก

บ้านนางมนตรี เขียวเล็ก 

ถึงทางเข้าวัดพัฒนาราม 

เมตร 

30. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 1 สายคัน

คลอง - บ่อขยะ 

68,200.00 กองช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 1 สายคันคลอง - 

บ่อขยะ 

เมตร 

31. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน

คลุก หมู่ท่ี 10 จาก

แยกคันคลองลำ

ชมพูด้านทิศ

ตะวันออก จาก

สะพานคอนเวิร์ดถึง

ป่าช้า 

180,300.00 กองช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนหินคลุก 

หมู่ท่ี 10 จากแยกคัน

คลองลำชมพูด้านทิศ

ตะวันออก จากสะพาน

คอนเวิร์ดถึงป่าช้า 

เมตร 

32. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล. 

หมู่ท่ี 4 สาย กม .8 
0.00 กองช่าง 

ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 

4 สาย กม .8 
เมตร 



33. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุง

ถนนลาดยางโดยปู

ผิวทางแอสฟ�ลท์ หมู่

ท่ี 12 สายหน้าวัด

ใหม่สันติธรรม 

0.00 กองช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนลาดยาง

โดยปูผิวทงแอสฟ�ลท์ หมู่ท่ี 

12 สายหน้าวัดใหมส่ันติ

ธรรม 

เมตร 

34. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ท่ี 3 ซอยบ้าน

นายอุดม แตงไทย 

66,500.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.หมู่

ท่ี 3 ซอยบ้านนายอุดม 

แตงไทย 

เมตร 

35. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม

(ค่าลงทะเบียน

อบรมแผนงานรักษา

ความสงบภายใน) 

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร

มีความรูเ้พ่ิมข้ึน 

บุคลากรในองค์กร

เข้ารับการ

ฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอ่ืนท่ีจัด

ข้ึนร้อยละ 50 

36. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเงิน

ประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนๆของบุคลากรใน

องค์กร(แผนงาน

รักษาความสงบ

ภายใน) 

33,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กร

ได้ับเงินประโยชน์

ตอบแทนอ่ืเป�น

กรณีพิศษป�ละ1

ครั้ง 

37. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการฝ�กอบรม

ทบทวนอปพร. 
0.00 

สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นการให้ความรู้และ

ทบทวนความรู้แก่อปพร.

ในตำบล 

จัดฝ�กอบรม,

ทบทวนอปพร.ป�

ละ1ครั้ง 

38. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

เครื่องแบบวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องกู้ชีพ

กู้ภัย สำหรับอปพร. 

0.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้อปพร.มีอุปกรณ์ 

เครื่องกู้ชีพกู้ภัยในขณะ

ปฏิบัติหน้าท่ี 

จัดซื้อเครื่องแบบ

วัสดุอุปกรณ์ 

สำหรับอปพร.กู้

ชีพกู้ภัยป�ละ1ครั้ง 

39. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน

และแก้ไขป�ญหา

อุบัติเหตุทางถนน 

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นการป้องกันและ

แก้ไขป�ญหาอุบัติเหตุทาง

ถนน 

ประชาสมัพันธ์ 

อบรมและสร้าง

จิตสำนึกในการมี

วินัยจราจรแก่

ประชาชนทุกหมู ่

40. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

ครุภณัฑ์เพ่ือ

ดับเพลิง 

0.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นการป้องกันและ

แก้ไขป�ญหาอัคคภีัย 

จัดซื้อวัสด/ุ

ครุภณัฑ์ในการ

ดับเพลิง 



41. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหาร

เสรมิ(นม) 
0.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กมีอาหารเสริม

(นม)รับประทานมีร่างกาย

แข็งแรง 

เด็กเล็กของศูนย์

โรงเรียนในเขต

ตำบลหนองแขม

และโรงเรียนบ้าน

หนองไผ ่

42. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานวัน

เด็ก 
10,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เสรมิสร้างความสามัคคีใน

ชุมชนและเพ่ือให้เด็กมี

สุขภาพแข็งแรงท้ังกาย

และใจ 

จัดงานวันเด็กป�ละ

1ครั้ง 

43. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดักิจกรรม

การเรยีนการสอน4

ด้าน 

59,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนมี

พัฒนาการ4ด้าน 1.ด้าน

สติป�ญญาท่ีดี 2.ด้าน

ร่างกายท่ีดี 3.ด้านสังคมท่ี

ดี 4.ด้านอารมณ์และจิตใจ

ท่ีดี 

จัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ให้กับ

นักเรียนของศพด.

อบต.หนองแขม 

44. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ซ่อมแซมวัสดุ

ครุภณัฑ์ (กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

100,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ ์

มีวัสดุครุภณัฑ์ของ

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กฯและของ

โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ท่ีสามารถ

ใช้งานได้ปกต ิ

45. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเรียนรู้สู่

โลกกว้างของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความรู้ความสามารถท่ีจะ

นำความรูไ้ปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

จัดกิจกรรมให้

นักเรียนมีทักษะ

เพ่ือนำไปใช้ 

46. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเข้าค่าย

ลูกเสือ-เนตรนาร ี
10,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือกิจกรรมเข้าค่าย

ลูกเสือ-เนตรนาร ี

นักเรียนได้ใช้

กิจกรรมวิชา

ลูกเสือ-เนตรนารี 

ตามหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

47. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬ

นาภายใน (ร.ร.บ้าน

หนองไผ่และศพด.) 

20,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เป�น

ประโยชน์ 

นักเรียนได้ทำ

กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬาและ

ส่งเสริมการออก

กำลังกาย 



48. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัหาวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ 

(กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

10,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดซื้อวัสดโุฆษณาและ

เผยแพร ่

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ

โฆษณาและ

เผยแพร ่

49. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การจัดซื้อวัสดุ

สำนักงาน(กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

30,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้พร้อม

สำหรับการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุและ

ครุภณัฑ์และ

ปรับปรุง วัสดุ

ครุภณัฑ์ท่ีชำรุด 

50. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเงิน

ประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนๆของบุคลากรใน

องค์การ(กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

90,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กร

ได้รับเงิน

ประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป�นกรณี

พิเศษป�ละ 1 ครั้ง 

51. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

งานบ้านงานครัว

(กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

30,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์

เครื่องใช้ไว้ในการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงาน

บ้านงานครัวท่ี

ชำรุด 

52. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป(กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

569,800.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานท่ัวไป

ไว้ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป 

53. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร ์(กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

50,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

คอมพิวเตอรส์ำหรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

54. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัหา

ระบบเครือข่ายและ

สัญญาณ

อินเตอร์เน็ต (กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

8,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้พนักงานมีระบบ

คอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 

จัดทำระบบ

คอมพิวเตอร์ให้มี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 



55. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

จัดส่งบุคลากรเข้า

รับการฝ�กอบรม 

(ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนอบรม

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

50,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร

มีความรูเ้พ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรในองค์กร

เข้ารับการ

ฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอ่ืนท่ีจัด

ข้ึนร้อยละ 50 

56. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวัน 
0.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กมีอาหาร

กลางวันรับประทาน มี

ร่างกายแข็งแรง 

สนับสนุนเงินเพ่ือ

ดำเนินการ

โครงการอาหาร

กลางวันให้กับ

โรงเรียนบ้าน

หนองไผ ่

57. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุง

หลักสตูร

สถานศึกษาโรงเรียน

บ้านหนองไผ ่

1,291,043.0

0 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

สอนแก่นักเรียนใหไ้ด้

มาตรฐาน 

จัดกิจกรรม

ปรับปรุงหลักสูตร

การเรยีนการสอน 

58. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัหา

ระบบอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 

0.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

มีระบบอินเตอร็เน็ตให้

นักเรียนค้นคว้าหาความรู ้

นักเรียนมีความรู้ท่ี

กว้างไกลเรียนรู

เท่าทันเทคโนโลย ี

59. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงห้องสมดุ

โรงเรียนบ้านหนอง

ไผ ่

1,291,043.0

0 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

มีห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน 

จัดกิจกรรมพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียน

บ้านหนองไผ ่

60. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านหนอง

ไผ ่

1,291,043.0

0 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

มีการส่งเสรมิให้นักเรยีนมี

ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้

ต่างๆ 

พัฒนาโรงเรียนให้

เป�นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน 

61. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติด 

(ร.ร.บ้านหนองไผ่) 

1,291,043.0

0 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์

และให้ความรู้ห่างไกลยา

เสพติด 

สถานศึกษาได้จัด

กิจกรรมรณรงค์

ป้องกันยาเสพติด 

62. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนสำหรับ

ส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

ท้องถ่ินค่า

ป�จจัยพ้ืนฐาน

1,291,043.0

0 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ให้กับบุคลากรใน ศพด. 

บุคลากรไดร้ับการ

พัฒนาความรู้

ความสามารถ 



สำหรับนักเรียน

ยากจน 

63. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ค่าจัดการเรียนการ

สอน(รายหัว) 

1,291,043.0

0 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดหาหนังสือ 

แบบเรียน อุปกรณ์ได้ครบ

ตามความต้องการของ

นักเรียน 

มีหนังสือ 

แบบเรียนเพียงพอ

สำหรับการเรียน

การสอน 

64. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนสำหรับ

ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบ

ประถมศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

1,291,043.0

0 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ

ในการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไผ่และ

ศพด.อบต.หนองแขม 

โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่และศพด.

อบต.หนองแขม มี

เงินสำหรับจัด

การศึกษา 

65. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมอาคาร

เรียน 

150,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ในการซ่อมแซม

อาคารเรยีน 

โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่มีอาคาร

เรียนท่ีปลอดภัย

และสะอาด

เรียบร้อย 

66. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ขยายเขตตดิตั้งหม้อ

แปลงสำหรับอาคาร

เรียนโรงเรียนยบ้าน

หนองไผ ่

276,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนท่ีใน

การแข่งขันกีฬาของ

โรงเรียนอาคารเรียนมไีฟ

ใช้เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้งาน 

โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่มีพ้ืนท่ีใน

การแข่งขันกีฬา

อาคารเรยีน

โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ต่อความ

ต้องการใช้งาน 

67. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีความรู้

ความสามารถป้องกัน

ไข้เลือดออกได ้

อบรมอสม.และ

ประชาชนและ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ครุภณัฑ์ในการ

ควบคุม

ไข้เลือดออก 

68. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภยั 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีความรู้และนำ

สุนัขมาฉีดวัคซีน 

การป้องกันและ

รณรงค์โรคพิษ

สุนัขบ้า 1 ครั้งต่อ

ป� 



69. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสายใยรัก

แม่สู่ลูก 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือดูแลสุขภาพหญิง

ตั้งครรภ์และหลังคลอด 

ดูแลหญิงตั้งครรภ์

และหลังคลอดทุก

ราย (แรกเกิด-1 

ป�) 

70. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน

โรคเบาหวานและ

ความดัน 

0.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้รับการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความ

ดัน 

ประชาชนไดร้ับ

การตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและ

ความดัน0 

71. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้พิการและ

ทุพพลภาพ 

30,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ผู้พิการและทุพพล

ภาพไดร้ับการฟ��นฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจ 

ผู้พิการและทุพพล

ภาพไดร้ับการ

ฟ��นฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจ 

72. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหาร

ปลอดภัย 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือมีร้านอาหารแผงลอย

ผ่านเหกณฑ์มาตรฐาน

อาหารปลอดภัย 

ร้านอาหาร/แผง

ลอยหาบเร่ในเขต

ตำบลหนองแขม 

73. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการมะเร็งปาก

มดลูกมะเร็งเต้านม 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้สตรีท่ีมีอายุ 30-60 

ป� ได้รับความรู้และนำไป

ปฏิบัติถูกต้อง 

สตรีอายุ 30-40 ป� 

ในตำบลหนอง

แขมจำนวน 100 

คน 

74. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการแก้ป�ญหา

การมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้แก่

นักเรียนช้ัน ป.4-ม.3 

นักเรียนช้ัน ป.4-

ม. จำนวน 100 

คน 

75. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเฝ้าระวัง

โรคมือเท้าปาก 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือป้องกันการเกิดโรคมือ

เท้าปากในเด็กในตำบล

หนองแขมทุกโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ป้องกันการเกดิ

โรคมือเท้าปากใน

เด็กนักเรยีนใน

โรงเรียนและใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

76. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนท่ี 
7,300.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชน

เก่ียวกับป�ญหาการเข้าถึง

การตรวจสุขภาพขิง

ประชาชนตำบลหนอง

แขมตามแนวทาง

พระราชดำริ โครงการ

ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

อุดหนุน

งบประมาณแก่

คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี 1-13 

ตำบลหนองแขม 

เพ่ือดำเนินงาน

ด้านสาธารณสุขให้



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์

อัครราชกุมาร ี

ประชชาชนในเข

ตอบต.หนองแขม 

77. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคมุโรค

การขาดสารไอโอดีน 
5,400.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชน

เก่ียวกับป�ญหาการขาด

สารไอโอดีน ตามโครงการ

ในพระราชดำริ โครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมาร ี

อุอหนุนงบ

ประมาณแก่

คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี 1-13 

ตำบลหนองแขม 

เพ่ือการ

ดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขให้

ประชาชนในเขต

อบต.หนองแขม 

78. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการฝ�กอบรม

ฟ��นฟูความรู้เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) 

9,650.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือแกป�ญหาด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชน

เก่ียวกับการพัฒนา

ศักยภาพอสม.ตำบลหนอง

แขม 

อุดหนุน

งบประมาณแก่

คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี 1-13 

ตำบลหนองแขม 

เพ่ือการ

ดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขให้

ประชาชนในเขต

อบต.หนองแขม 

79. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับ

สุขภาพอนามัย 

7,300.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชน

ในการดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัย 

อุดหนุน

งบประมาณแก่

คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี 1-13 

ตำบลหนองแขม 

เพ่ือการ

ดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขให้

ประชาชนในเขต

อบต.หนองแขม 

80. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการให้ความรู้

เก่ียวกับมะเร็งเต้า

นม 

20,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชน

เก่ียวกับป�ญหาการเข้าถึง

อุดหนุน

งบประมาณแก่

คณะกรรมการ



การตรวจสุขภาพของ

ประชาชนตำบลหนอง

แขมตามแนวทาง

พระราชดำริ โครงการ

ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์

อัครราชกุมาร ี

หมู่บ้านหมู่ท่ี 1-13 

ตำบลหนองแขม 

เพ่ือการ

ดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขให้

ประชาชนในเขต

อบต.หนองแขม 

81. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม

สุขภาพผูสู้งอายุคน

พิการและทุพพล

ภาพ 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสรมิ

สนับสนุนยกระดับ

คุณภาพชีวิตทุกคนใน

ชุมชนให้มีชีวิตท่ีดี 

ช่วยเหลือ

สนับสนุนยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

82. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป (กอง

สวัสดิการสังคม) 

98,400.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานท่ัวไป

ไว้ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป 

83. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม 

(ค่าลงทะเบียน

ฝ�กอบรมกอง

สวัสดิการสังคม) 

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร

มีความรูเ้พ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรในองค์กร

เข้ารับการ

ฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอ่ืนท่ีจัด

ข้ึน ร้อยละ 50 

84. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเงิน

ประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนฯของบุคลากรใน

องค์กร (กอง

สวัสดิการสังคม) 

30,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กร

ได้รับเงิน

ประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืเป�นกรณี

พิเศษ ป�ละ1ครั้ง 

85. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การจัดซื้อวัสดุ

ครุภณัฑ์สำนักงาน 

(กองสวัสดิการ

สังคม) 

20,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อม

สำหรับการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์

และปรับปรุงวัสดุ 

ครุภณัฑ์ท่ีชำรุด 

86. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร ์(กอง

สวัสดิการสังคม) 

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

คอมพิวเตอรส์ำหรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

87. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ค่าจ้างเหมารถรับ-

ส่งนักเรียนท่ีด้อย

โอกาสทาง

การศึกษา 

120,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้เด็กนักเรยีนมีรถ

รับ-ส่งอย่างสะดวกและ

ปลอดภัย 

จัดจ้างเหมารถรับ-

ส่งนักเรียน 



88. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณี

สงกรานต ์
29,800.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนได้

อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณไีทย

และเกิดความสามัคคี

ร่วมมือร่วมใจ 

ส่งเสริมกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์ 

ป�ละ 1 ครั้ง 

89. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน

ประเพณีถวายเทียน 
50,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรม 

ส่งเสริมกิจกรรม

ประเพณี

เข้าพรรษา ป�ละ 1 

ครั้ง 

90. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน

กีฬาตำบลหนอง

แขมต้านยาเสพตดิ 

20,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมสนใจด้านกีฬา

มากข้ึน ใช้เวลาว่างให้เป�น

ประโยชน์ 

มีการแข่งขันกีฬา

ตำบล หมู่ท่ี1-13 

ป�ละ 1 ครั้ง 

91. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัอุปกรณ์

กีฬาเครื่องออก

กำลังกาย 

0.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีอุปกรณ์กีฬา

เครื่องออกกำลังกาย เพ่ือ

เล่นกีฬาและออกกำลัง

กาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

เครื่องออกกำลัง

กาย ป�ละ 1 ครั้ง 

92. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเฉลิมพระ

เกียรตฯิ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและบรม

วงศานุวงศ์ 

20,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติใน

วโรกาสต่างๆ ป�ละ 

1 ครั้ง 

93. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการประดับธง

เฉลิมพระเกียรต ิ
87,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

ประดับธงฯ 

ภายในพ้ืนท่ีตำบล

หนองแขม 

94. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

สนับสนุน

งบประมาณในการ

จัดงานแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ ์

28,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนได้

อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณไีทย

และเกิดความสามัคคี

ร่วมมือร่วมใจ 

อุดหนุนการจัด

งานแผ่นดินสมเดจ็

พระนารายณ์ ป�ละ

1 ครั้ง 

95. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน

ประเพณีกวนข้าว

ทิพย์ 

10,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนได้

อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณไีทย

และเกิดความสามัคคี

ร่วมมือร่วมใจ 

ส่งเสริมจัด

กิจกรรมกวนข้าว

ทิพย์ ป�ละ 1ครั้ง 



96. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์
18,000.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ

สวัสดิการทางสังคม

สงเคราะห ์

ผู้งสูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน

ตำบลได้รบัเบ้ียยัง

ชีพทุกคน 

97. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ
8,414,345.9

5 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายไุด้รับ

สวัสดิการทางสังคม

สงเคราะห ์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน

ตำบลได้รบัเบ้ียยัง

ชีพทุกคน 

98. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ 
1,728,000.0

0 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้คนพิการไดร้ับ

สวัสดิการทางสังคม

สงเคราะห ์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน

ตำบลได้รบัเบ้ียยัง

ชีพทุกคน 

99. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ 

100,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือสมทบกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพฯ 

สนับสนุนกองทุน

และดูแลสุขภาพ

ประชาชนในตำบล 

100. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม

(ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

แผนงานรักษาความ

สงบภายใน) 

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีในแผนงาน

รักษาความสงบายใน 

ป� 

101. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

จัดส่งบุคลากรเข้า

รับการฝ�กอบรม 

(ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

50,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของ

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒธรรม 

ครั้ง/ป� 

102. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเสรมิสร้าง

ประสบการณ์นอก

ห้องเรียน 

50,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิม

ประสบการณ์นอกช้ัน

เรียนให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ ่

ครั้ง/ป� 

103. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม 

(ค่าใช้จ่ายในการ

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการกอง

สวัสดิการสังคม 

ครั้ง/ป� 



เดินทางไปราชการ

กองสวัสดิการสังคม) 

104. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเฝ้าระวัง

ป้องกันและควบคุม

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID - 

19) 

62,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 (COVID - 

19) 

ครั้ง/ป� 

105. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ (โรงเรียน

ผู้สูงอายุ) 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี

สุขภาพกายและใจท่ีดี มี

ความสุขและสุขภาพ

แข็งแรง 

ครั้ง/ป� 

106. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมทำ

ลูกประคบจากสมัน

ไพร 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมทำ

ลูกประคบจากสมันไพร 
ครั้ง/ป� 

107. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ตำบลหนอง

แขม 

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือความเป�นระเบียบและ

สวยงามในเขตตำบล 

ปลูกต้นไม้และ

ก่อสร้าง/ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ภายใน

ตำบล 

108. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการจดัการขยะ

มูลฝอยโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการ

คัดแยกขยะจากต้นทาง 

จัดกิจกรรมคัด

แยกขยะจากต้น

ทาง 

109. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการหนองแขม

น่าดูน่าอยู่น่าชม 
0.00 

สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือความเป�นระเบียบและ

สวยงามในเขตตำบล

หนองแขม 

ทำความสะอาด

ถนนสายหลักสาย

รองในเขตตำบล

หนองแขม 

110. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการฝ�กอบรม

อาชีพเสริมให้แก่

ประชาชนในตำบล 

0.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี

อาชีพเสริม 

จัดฝ�กอบรมอาชีพ

เสรมิให้กับ

ประชาชนตาม

ความต้องการ

อย่างน้อยป�ละ 2 

หลักสตูรๆละ 30 

คน 

111. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการแผนชุมชน

และแผนพัฒนา

ตำบลฯ 

59,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมได้มสี่วนร่วม

แสดงความคดิเห็น 

จัดประชาคมเพ่ือ

รับฟ�งป�ญหาความ

คิดเห็นของ



ประชาชนป�ละ 1 

ครั้ง 

112. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการเพ่ิม

ศักยภาพผู้นำชุมชน 
0.00 

สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความรู้และ

ประสบการณ์ให้กับผู้นำ

หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรม ป�ละ 

1 ครั้ง 

113. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

อุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการต่อสูเ้พ่ือ

เอาชนะยาเสพติด

อำเภอโคกสำโรง 

50,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการต่อสูเ้พ่ือเอาข

นะยาเสพติดอำเภอโคก

สำโรง 

เพ่ือุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้

เพ่ือเอาชนะยา

เสพติดอำเภอโคก

สำโรง 

114. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการสนับสนุน

งบประมาณของ

ชมรมผูสู้งอายุตำบล

หนองแขม 

0.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ

ให้ชมรมผูสู้งอายุตำบล

หนองแขมดำเนินกิจกรรม

อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

สนับสนุน

งบประมาณให้

ชมรมผูสู้งอายุ

ตำบลหนองแขม

ให้ดำเนินกิจกรรม

อย่างเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

115. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการปลูกต้นไม้

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
10,000.00 

สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว

เพ่ิมข้ึนในตำบล 

กิจกรรมปลูก

ต้นไม ้

116. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการเป�ดฤดูกาล

ท่องเท่ียวทุ่ง

ทานตะวัน 

10,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

ทุ่งทานตะวัน 

จัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวทุ่ง

ทานตะวัน 

117. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการส่งเสริม

การปลูกผักปลอด

สารพิษเกษตร

อินทรีย์แบบยั่งยืน 

30,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้

ในการปลูกผักปลอด

สารพิษเกษตรอินทรีย์

อย่างยั่งยืน 

จัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้แก่

เกษตรกรในการ

ปลูกผักปลออด

สารพิษเกษตร

อินทรีย์อย่างยั่งยืน 

118. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการสนับสนุน

การบริหารและ

พัฒนาศูน์บริการ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษต

ร 

276,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือบริหารและพัฒนา

ศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

สนับสนุน

งบประมาณให้กับ

ศูนย์บริการ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษ

ตร 



119. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการฝ�กอบรม

ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัต ิ

0.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสา

ภัยพิบัต ิ
ครั้ง/ป� 

120. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการฝ�กอบรม

สัมมนา 
0.00 

สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร

ได้มีความรูเ้พ่ิมข้ึน 

จัดอบรมศึกษาดู

งานหน่วยงานอ่ืน

อย่างน้อย ป�ละ1

ครั้ง 

121. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม

(ลงทะเบียนอบรม

สำนักงานปลัด) 

127,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร

มีความรูเ้พ่ิมข้ึน 

บุคลากรในองค์กร

เข้ารับการ

ฝ�กอบรมจาก

หน่วยงานอ่ืนท่ีท่ี

จัดข้ึนร้อยละ 50 

122. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

การจัดซื้อวัสดุ 

ครุภณัฑ์สำนักงาน

(สำนักงานปลัด) 

113,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีวัสดุครภุัณฑ์

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุและ

ครุภณัฑ์และ

ปรับปรุงซ่อมแซม

วัสดุครภุัณฑ์ท่ีขำ

รุด 

123. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการเงิน

ประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนๆของบุคลากรใน

องค์กร(สำนักงาน

ปลัด) 

282,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร

(สำนักงานปลัด) 

บุคลากรในองค์กร

ได้รับเงิน

ประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป�นกรณี

พิเศษป�ละ1ครั้ง 

124. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

งานบ้านงานครัว

(สำนักงานปลัด) 

80,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์

เครื่องใช้ไว้ในการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงาน

บ้านงานครัวเพ่ือ

ไว้ปรับปรุงวัสดุ

งานบ้านงานครัวท่ี

ชำรุด 

125. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการซ่อมแซม

วัสดุและครภุัณฑ์ 

(สำนักงานปลัด) 

200,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีวัสดุครภุัณฑ์

ในการดำเนินงานอย่าง

เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมวัสดุ

ครุภณัฑ์ภายใน

อบต.ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน 

126. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุ

(สำนักงานปลัด) 

80,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

จัดหาวัสดุไฟฟ้า

และวิทย ุ



127. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป

(สำนักงานปลัด) 

450,200.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานท่ัวไป

ไว้ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป 

128. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

เช้ือเพลิงและหล่อ

ลื่น 

250,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุ

เช้ือเพลิงและหล่อ

ลื่น 

129. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจีดัซื้อวัสดุ

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

30,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ราชการ 

จัดหาวัสดุ

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

130. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร์

(สำนักงานปลัด) 

90,000.00 กองคลัง 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

คอมพิวเตอรส์ำหรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

131. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัหา

ระบบเครือข่ายและ

สัญญาณ

อินเตอร์เน็ต 

108,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้พนักงานมีระบบ

คอมพิวเตอร์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

จัดทำระบบ

คอมพิวเตอร์ให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน 

132. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัทำ

วารสาร

ประชาสมัพันธ์ผล

การดำเนินการ 

0.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นการเผยแพร่

ข่าวสารกิจกรรมของอบต.

กับประชาชน 

จัดทำวารสารแผ่น

พับประชาสัมพันธ์ 

อบต. 

133. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการสำรวจ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

25,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของอบต. 

สำรวจความพึง

พอใจของ

ประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของ

อบต. 

134. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการ

ประชาสมัพันธ์การ

จัดเก็บภาษี 

21,000.00 กองคลัง 

เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ให้กับประชาชน 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจ

ในการชำระภาษี 



135. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

อุดหนุนโครงการจัด

งานรัฐพิธี/วันสำคญั

ทางศาสนา 

10,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนโครงการจดั

งานรัฐพิธีให้กับท่ีว่าการ

อำเภอโคกสำโรง 

สนับสนุนโครงการ

จัดงานรัฐพิธีให้กับ

ท่ีว่าการอำเภอ ป�

ละ1ครั้ง 

136. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

อุดหนุนโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน(สถานท่ี

กลาง)อ.โคกสำโรง 

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใช้เป�นสถานท่ีกลาง

สำหรับเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารหลักเกณฑ์และ

วิธีการช่วยเหลือ

ประชาชน 

อุดหนุนโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ฯให้กับอบต.ท่ี

รับผิดชอบใน

เขตอ.โคกสำโรง 

137. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัหา

หนังสือพิมพ์วารสาร

ให้กับหมู่บ้าน 

80,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

จัดหาหนังสือพิมพ์วารสาร

ให้กับทุกหมู่บ้าน 

จัดหาหนังสือพิมพ์

วารสารให้กับทุก

หมู่บ้าน 

138. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุง

แผนภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน 

100,000.00 กองคลัง 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ

ปรับปรุงการ

จัดเก็บภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน

ให้การจัดเก็บภาษี

มีประสิทธิภาพ 

139. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการเงิน

ประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนๆของบุคลากรใน

องค์กร(กองคลัง) 

282,000.00 กองคลัง 

เพ่ือสรา้งขวัญและกำลังใจ

ให้กับพนักงานส่วนตำบล

หนองแขม(กองคลัง) 

ครั้ง/ป� 

140. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป

(สำนักงานปลัด) 

108,000.00 กองคลัง 

เพ่ือจัดหาพนักงาจจา้ง

เหมาเพ่ือช่วยงานในกอง

คลัง 

ครั้ง/ป� 

141. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม

(ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

สำนักงานปลัด) 

127,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเ็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ป� 



 

142. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม

(ลงทะเบียนอบรม

กองคลัง) 

160,000.00 กองคลัง 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการ

ลงทะเบียนฝ�กอบรมของ

พนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้างและผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายในกองคลัง 

ป� 

143. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม

(ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

กองคลัง) 

127,000.00 กองคลัง 

เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ

ของพนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้างและผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายในกองคลัง 

ป� 

144. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม(กองคลงั) 
200,000.00 กองคลัง 

เพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษา

วัสดุของกองคลังให้อยู่ใน

สภาพดสีามารถใช้งานได้ด ี

ป� 

145. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

วัสดุสำนักงาน(กอง

คลัง) 
113,000.00 กองคลัง 

เพ่ือจัดหาวัสดสำนักงาน

เพ่ือใช้ในกองคลัง 
ป� 

146. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

วัสดุงานบ้านงาน

ครัว (กองคลัง) 
80,000.00 กองคลัง 

เพ่ือจัดหาวัสดงานบ้าน

งานครัวเพ่ือใช้ในกองคลัง 
ป� 

147. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์

(กองคลัง) 
90,000.00 กองคลัง 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

ป� 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.หนองแขม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ จำนวนเงิน 27,671,001 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 77 

โครงการ จำนวนเงิน 22,415,082 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงกา

ร 

การก่อหนี้

ผูกพัน/ 

ลงนามใน

สัญญา 

โครงกา

ร 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 



ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 3,151,363.81 15 3,010,213.81 

ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต 37 17,414,298.60 37 17,272,398.60 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 4 120,999.00 4 120,999.00 

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการ

ประชาชน 
22 2,473,400.92 21 2,011,470.92 

รวม 79 23,160,062.33 77 22,415,082.33 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองแขม ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 6 สายคัน

คลองฝ��งตะวันตกถึง

เขตติดต่อหมู่ท่ี 4 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

2. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
98,400.00 98,400.00 98,400.00 0.00 

3. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
10,000.00 2,080.00 2,080.00 7,920.00 

4. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน

เป�นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

120,000.00 120,000.00 45,250.00 0.00 

5. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพร้อม

ติดต้ังโคมไฟส่อง

สว่าง หมู่ท่ี 8 จาก

ทางเข้าบ้านพุน้ำ

ทิพย์ 

400,000.00 361,214.88 361,214.88 38,785.12 

6. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ท่ี 7 สายบ้าน

นายเภา พุ่มสุวรรณ์ 

ถึงบ้านนางไพบูลย์ 

ลายน้ำเงิน 

285,000.00 285,000.00 285,000.00 0.00 

7. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ก่อสรา้งถนน คสล.

หมู่ท่ี 11 จากบ้าน
401,000.00 401,000.00 401,000.00 0.00 



นายบุญมี ศรีโสภา 

ถึงบ้านนางวิไล 

สมัครการ 

8. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 3 ซอยบ้าน

นายประเชิญ วงษา 

ถึงไร่นางสาวชลดา 

ทองเหลืองสุข 

48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 

9. 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 6 สายคัน

คลองฝ��งตะวันตกถึง

เขตติดต่อหมู่ท่ี 4 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

10

. 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล. 

โดยปูผิวทางแอส

ฟ�ลท์ หมู่ท่ี 9 สาย

ทางเข้าหมู่บ้าน 

197,900.00 197,900.00 197,900.00 0.00 

11

. 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล. 

หมู่ท่ี 13 จากแยก

หมู่ท่ี 10 ถึงหน้า

บ้านนายกิมสิน 

ป�ญญา 

402,400.00 402,400.00 402,400.00 0.00 

12

. 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทาง 

หมู่ท่ี 5 จากปาก

ทางเข้าหนองแขม 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

13

. 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ปรับรุงถนน คสล. 

หมู่ท่ี 10 สายหลัก

จากแยกหมู่ท่ี 9 ถึง

คลองลำชมพู 

335,900.00 335,900.00 335,900.00 0.00 

14

. 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพร้อม

ติดต้ังโคมไฟส่อง

สว่าง หมู่ท่ี 8 จาก

ทางเข้าบ้านพุน้ำ

ทิพย์ 

400,000.00 361,214.88 361,214.88 38,785.12 

15

. 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพร้อม

ติดต้ังโคมไฟส่อง

สว่าง หมู่ท่ี 5 

281,854.05 281,854.05 281,854.05 0.00 



จำนวน 3 จุด1.

บริเวณบ้านนาย

ชุมพร พุ่มวิไล2.

บริเวณบ้านนายชัย

วุฒิ วิญญารัตน์3.

บริเวณนายดำรง 

นุ่มน้อย 

16

. 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ท่ี 3 ซอยบ้าน 

นายอุดม แตงไทย 

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

66,500.00 66,400.00 0.00 100.00 

17

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง 

ๆ 

20,000.00 7,250.00 7,250.00 12,750.00 

18

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน

เป�นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

33,000.00 33,000.00 6,750.00 0.00 

19

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน

และแก้ไขป�ญหา

อุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล

สำคัญ 

20,000.00 8,575.00 8,575.00 11,425.00 

20

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอน 4 ด้าน 

59,000.00 54,343.00 54,343.00 4,657.00 

21

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
100,000.00 3,500.00 3,500.00 96,500.00 

22

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน

กีฬาภายในโรงเรียน

บ้านหนองไผ่และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ฯ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 
วัสดุสำนักงาน 30,000.00 10,394.00 10,394.00 19,606.00 



24

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน

เป�นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

90,000.00 90,000.00 1,550.00 0.00 

25

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

วัสดุงานบ้านงาน

ครัว 
30,000.00 14,010.00 14,010.00 15,990.00 

26

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
569,800.00 569,800.00 569,800.00 0.00 

27

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 49,930.00 49,930.00 70.00 

28

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าบริการส่ือสาร

และโทรคมนาคม 
8,000.00 7,575.60 7,575.60 424.40 

29

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
50,000.00 9,972.00 9,972.00 40,028.00 

30

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1,291,043.00 1,082,761.00 1,082,761.00 208,282.00 

31

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1,291,043.00 1,082,761.00 1,082,761.00 208,282.00 

32

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1,291,043.00 1,082,761.00 1,082,761.00 208,282.00 

33

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1,291,043.00 1,082,761.00 1,082,761.00 208,282.00 

34

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1,291,043.00 1,082,761.00 1,082,761.00 208,282.00 

35

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1,291,043.00 1,082,761.00 1,082,761.00 208,282.00 

36

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1,291,043.00 1,082,761.00 1,082,761.00 208,282.00 



37

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมอาคาร

เรียน 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

38

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
98,400.00 98,400.00 98,400.00 0.00 

39

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
10,000.00 3,920.00 3,920.00 6,080.00 

40

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน

เป�นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 2,800.00 0.00 

41

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 
วัสดุสำนักงาน 20,000.00 18,730.00 18,730.00 1,270.00 

42

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 1,950.00 1,950.00 8,050.00 

43

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าจ้างเหมาบริการ

รถรับ - ส่งนักเรียน 

ท่ีด้อยโอกาสทาง

การศึกษา 

120,000.00 84,545.00 84,545.00 35,455.00 

44

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน

ประเพณีถวายเทียน

พรรษา 

50,000.00 49,065.00 49,065.00 935.00 

45

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการประดับธง

เฉลิมพระเกียรติ 
87,000.00 87,000.00 87,000.00 0.00 

46

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน

แผ่นดินสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช 

28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 

47

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 
18,000.00 15,000.00 15,000.00 3,000.00 

48

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,414,345.95 6,678,100.00 6,678,100.00 1,736,245.95 

49

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 
เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,728,000.00 1,563,200.00 1,563,200.00 164,800.00 

50

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่น 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 



51

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
50,000.00 9,972.00 9,972.00 40,028.00 

52

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
10,000.00 3,920.00 3,920.00 6,080.00 

53

. 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

โครงการเฝ้าระวัง

ป้องกันและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-

19) 

62,000.00 34,820.00 34,820.00 27,180.00 

54

. 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการการจัดการ

ขยะมูลฝอยโดยการ

มีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

20,000.00 9,056.00 9,056.00 10,944.00 

55

. 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอน 4 ด้าน 

59,000.00 54,343.00 54,343.00 4,657.00 

56

. 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

อุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติด

อำเภอโคกสำโรง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

57

. 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการปลูกต้นไม้

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
10,000.00 7,600.00 7,600.00 2,400.00 

58

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
127,000.00 70,073.00 70,073.00 56,927.00 

59

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุสำนักงาน 113,000.00 71,248.00 71,248.00 41,752.00 

60

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน

เป�นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

282,000.00 282,000.00 63,550.00 0.00 

61

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุงานบ้านงาน

ครัว 
80,000.00 37,805.00 37,805.00 42,195.00 



62

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
200,000.00 157,979.51 157,979.51 42,020.49 

63

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000.00 56,773.00 56,773.00 23,227.00 

64

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
450,200.00 401,000.00 401,000.00 49,200.00 

65

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน 
250,000.00 208,455.00 208,455.00 41,545.00 

66

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000.00 51,720.00 51,720.00 38,280.00 

67

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าบริการส่ือสาร

และโทรคมนาคม 
108,000.00 97,658.90 97,658.90 10,341.10 

68

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

โครงการสำรวจ

ความพึงพอใจของ

ประชาชนของ

องค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขม 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 

69

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือ

ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (สถานท่ี

กลาง) อ.โคกสำโรง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

70

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

โครงการจัดหา

หนังสือพิมพ์

วารสาร 

80,000.00 74,890.00 74,860.00 5,110.00 

71

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน

เป�นประโยชน์แก่

282,000.00 282,000.00 63,550.00 0.00 



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

72

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

จ้างเหมาบริการ

บุคคล 
108,000.00 90,000.00 90,000.00 18,000.00 

73

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
127,000.00 70,073.00 70,073.00 56,927.00 

74

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง 

ๆ 

160,000.00 87,900.00 87,900.00 72,100.00 

75

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
127,000.00 70,073.00 70,073.00 56,927.00 

76

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
200,000.00 157,979.51 157,979.51 42,020.49 

77

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุสำนักงาน 113,000.00 71,248.00 71,248.00 41,752.00 

78

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุงานบ้านงาน

ครัว 
80,000.00 37,805.00 37,805.00 42,195.00 

79

. 

ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000.00 51,720.00 51,720.00 38,280.00 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป� 2563 

อบต.หนองแขม โคกสำโรง จ.ลพบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
43 80,503,900.00 34 4,807,454.05 16 3,151,363.81 15 3,010,213.81 

2.ด้านการพัฒนาคนและ

สังคมและคุณภาพชีวิต 
128 20,952,445.00 72 21,668,296.95 37 17,414,298.60 37 17,272,398.60 

3.ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและชุมชน

เข้มแข็ง 

38 3,885,000.00 13 475,000.00 4 120,999.00 4 120,999.00 

4.ด้านการพัฒนาการ

บริหารจดัการและการ

บริการประชาชน 

33 3,389,000.00 28 3,353,200.00 22 2,473,400.92 21 2,011,470.92 

รวม 242 108,730,345.00 147 30,303,951.00 79 23,160,062.33 77 22,415,082.33 
 

ช. ผลการดำเนินงาน 

              อบต.หนองแขม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป� 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยได้รับความ

ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ

ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

            ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ   

ตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หนองแขมทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน                                                       

                                ประกาศ ณ  วันท่ี 9  ธันวาคม  2563 

                                                                         

                                                                      (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร)    

                                                               นายกองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแขม 

 


