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คำนำ 

 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย

กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี 

เพื่อให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมตำบล อย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป�  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมตำบล  

ได้มีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตำบลประจำป�งบประมาณ 2563 (การดำเนินงานตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563) ซ่ึงประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565)  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม (e-plan)และแผนการดำเนินงานประจำป�งบประมาณ 2563 เป�น

เครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป�นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น เพื่อเป�นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี 1  บทนำ 

------- 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป�นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่

เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  

พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 

พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองแขมจึงเป�นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแขมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง

งบประมาณในการดำเนินงาน 

  2. ผลการใช้ป�จจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมตรวจสอบดู

ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับป�จจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้

หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีป�ญหาอุปสรรค

อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน และ

ข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป�นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน

ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ

กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป�นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 

(weaknesses) โอกาส (opportunities) ป�ญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมสภาพพ้ืนท่ีและผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม

ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในป�ต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง

คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ

ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป�นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบป�ญหา

และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป�น

ป�ญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยป�ญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนตั้งรับให้ม่ันเพ่ือรอ

โอกาสและสุดท้ายเม่ือมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมให้เกิด
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ประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก

ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิด

กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป�นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป�มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง

ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ

พัฒนาท้องนั้นว่ามีป�ญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ดำเนินการเป�นเพราะเหตุใด เกิดป�ญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป�นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป�นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมซ่ึงจะช่วย

ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ สภาพผลการ

ดำเนินงาน ตลอดจนป�ญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจท่ีได้กำหนดไว้ 

  3. เพื่อเป�นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก

โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป�นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองแขม 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมท่ีจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป�นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในตำบเก้าเอ็นพียู

เก้า และชุมชนท้ัง  11 ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/

โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี ้ 

  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี

เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อม

ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเป�ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
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วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องป�ดประกาศไว้เป�นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยป�

ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป�  

  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  

  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมคัดเลือก 

จำนวน 3 คน  

  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   

  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน  

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนายกเทศมนตรี

คัดเลือก จำนวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ต้องดำเนินการให้การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป� ดังนี้ 

  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ป�โดย

การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินสี่ป�ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี

กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป�ต่อ

นายกเทศมนตรี เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้

กำหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป�นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมดังนี้ 

  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์

หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซ่ึงดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี

ความชัดเจนเพียงใด ใครเป�นผู้รับผิดชอบ ใครเป�นผู้ใช้ผลการติดตาม เป�นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้

ประโยชน์อย่างไร เม่ือใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม

ผลอย่างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลท่ีได้มากำหนดเป�นวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 

มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ี
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เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซ่ึงส่วนใหญ่จะเป�นแบบ

สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป�นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอน

ท่ีได้กำหนดไว้ ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ดีและได้

ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไว้

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป�นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้   แต่ละ

โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน จำนวน เป�นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ

แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแขม 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป�นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี

กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้

ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป�น

รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด้วยก็ได้ ความเป�นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี

คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมต่อนายกเทศมนตรี

เพ่ือให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมตำบล โดยอย่างน้อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมหรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มี

อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขป�ญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ

กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี 

  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมมีอำนาจ

หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือให้

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมตำบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแขมตำบลโดยอย่างน้อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป�  
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ข้ันตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เป�นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้

เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ

ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป�นต้น และหรือโดยการ

สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ

สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป�นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อำนาจหน้าท่ี 

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้กำหนด

ข้ึนหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้

ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป�นจริงต่อไป  

 

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
สภาท้องถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหนอง

แขมทราบในท่ีเป�ดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องป�ดประกาศไว้เป�นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

รายงานผล 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
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    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขมอย่างน้อยป�ละ  2 ครั้ง  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนท่ีผ่านมา

ทุกครั้ง                

  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี

ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป�นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ

ผลผลิต) ท่ีได้กำหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป�นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล

ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การ

บริหารสว่นตำบลหนองแขมมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ

ท่ีเป�นโครงการในรอบ 4 ป� วัดได้จากช่องป�งบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากป�งบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป�นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ

ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมซ่ึงสามารถวัดได้ใน

เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เป�นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป�นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 

(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป�น

ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป�นต้น 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป�นท่ีจะต้อง

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง

อำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัด

เดียวกัน  

 

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี

องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบป�ญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน

แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได้ 

    2) การสำรวจ (survey) เป�นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป�นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 

หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนท่ีจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเป�นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 

ซ่ึงศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 

  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู

ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ

ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป�นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบและการวัด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟ�ลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   

โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป�นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป�นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป�นการ

ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์

ถูกแบ่งออกเป�น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป�นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) 

ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป�น

ทางการ (informal interview) ซ่ึงคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง    ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแขมตำบลหนองแขมใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแขมตำบลหนองแขมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการ

สังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป�นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป�นการสังเกต บันทึก

ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

  3.4 การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 

ความพึงพอใจ ความจำเป�น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองแขมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป�นหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป�น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซ่ึงเป�นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ป�ญหาความต้องการของประชาชนใน

ท้องถ่ิน สาเหตุของป�ญหา แนวทางการแก้ไขป�ญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล

ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน�ท่ีสำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขป�ญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป�ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป�นหัวข้อ

ได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและการดำเนินการตาม

โครงการ ซ่ึงจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนป�จจัยท่ีทำให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป�และการ

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีป�ญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในป�จจุบัน

และอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 

และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพป�ญหาต่าง ๆ ท่ีจะ

นำไปจัดทำเป�นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป�นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ

การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 

มีความสำนึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป�น

ป�จจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแขมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้

สอดคล้องกับสภาพความเป�นจริงและตามอำนาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ

ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้  

  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย

ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป�นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป�นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 

งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการประชาชนในเขต 
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ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 

----------------   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเป�นแผนยุทธศาสตร์ท่ี

กำหนดระยะเวลา 5 ป� พ.ศ. 2561 - 2564  และ แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   ซ่ึงเป�นแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมท่ีกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแขมซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี  อำเภอ 

โคกสำโรง    และแผนชุมชนตำบลหนองแขม  

     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

     1)   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑) ความท่ัวถึงของถนนกับความจำเป�นในการใช้สัญจรไปมา 

๑.๒) การดูแล บำรุง รักษาถนนในเขตตำบล 

๑.๓) ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 

๑.๔) การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

๑.๕) ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

๑.๖) ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

๑.๗) การจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพ้ืนท่ี 

  ๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพ่ือการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิ

เหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเป��อน เป�นต้น 

๑.๙) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก 

๑.๑๐) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 

๑.๑๑) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 

๑.๑๒) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจร 

๑.๑๓) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ 

๑.๑๔) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด 

๑.๑๕) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น 

๑.๑๖) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 

๑.๑๗) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน 

๑.๑๘) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน 

๑.๑๙) การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า 
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๒) ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต 

๒.๑) การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 

๒.๒) การจัดตั้งปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซ่ึงเป�นผู้พิการและด้อยโอกาส 

๒.๔) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทาง

สร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป�นต้น 

๒.๕) การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนท่ี 

๒.๗) การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพ้ืนท่ี 

๒.๘) การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 

๒.๙) การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขป�ญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็ก

อายุ  ระหว่าง ๐ - ๖ ป� 

๒.๑๐) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขตตำบล 

๒.๑๑) การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมี

ครรภ์แม่และเด็ก 

๒.๑๒) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

2.13) การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุน

วิถีชีวิต ภูมิป�ญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถ่ิน 

2.14) การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

๓) ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 

๓.๑) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนท่ี 

๓.๒) การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 

๓.๓) การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันป�ญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน

เยาวชนและประชาชน         

3.4) การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป�นไปตามศักยภาพของชุมชน 

3.5) การเป�ดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและได้รับ

ประโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

3.6) การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนท่ีนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดำเนินชีวิต 

3.7) การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน

นำกลับมาใช้ประโยชน ์

3.8) การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตตำบล 

3.9) การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ห น ้ า  | - 11 - 

 

 

3.10) การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการ

ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.11) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ 

4) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

4.1) การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4.2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3) การพัฒนาประชาสัมพันธ์องค์กร 

4.4) การพัฒนาการให้บริการประชาชน 

(2) พันธกิจ ประกอบด้วย 

 1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป�นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของ

ประชาชน ท้ังด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้เป�นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 2. ด้านพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 

  3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ต่าง ๆ  เพ่ือยกระดับความเป�นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน 

 4. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภค – อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 

  5. ด้านพัฒนาสาธารณสุข เป�นการดำเนินงานเก่ียวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการ

ควบคุมและระวังโรคติดต่อ มีความรู้ความเข้าในการดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคต่าง ๆ 

  6. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  7. ด้านพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการดำเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา สนับสนุนภูมิ

ป�ญญาท้องถ่ิน   

  8. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืนพ้ืนท่ี

การเกษตรสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 

(3)  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

  ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

  ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

  ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป�นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
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  ๕) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  ๖) การส่งเสริมความแข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนรวมท้ังการสร้างสังคม

ความน่าอยู่ 

       

(4)  แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒. ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต 

๓. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 

4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

          

(5) วิสัยทัศน์  

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา เพ่ือเป�นภาพการณ์ใน อุดม

คติซ่ึงเป�นจุดมุ่งหมาย ท่ีคาดหวังจะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนชุมชน  นโยบายของผู้บริหาร และป�ญหาความ

ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน   ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหนองแขม   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   จึงได้

กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ 

“ การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี 

       เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง    ยึดหลักธรรมาภิบาล” 

2.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
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

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

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 
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2.3   โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ  

    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 
 

 

  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 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

5. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ

การฝ�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 
การจัดซื้อวัสดสุำนักงาน 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 

โครงการซ่อมแซมวัสดุ

และครภุณัฑ ์
30,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้อบต.มีวัสดุครภุัณฑ์

ในการดำเนินงาน 

ซ่อมแซมวัสดุ

ครุภณัฑ์ภายใน

อบต.อยู่ในสภาพท่ี

พร้อมใช้งาน 

10. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการเงินประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนฯของ

บุคลากรในองค์กร 

120,000.00 กองช่าง 
เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กร

ได้รับเงิน

ประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป�นกรณี

พิเศษ ป�ละ 1 ครั้ง 

11. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ โคมไฟส่อง

สว่าง 

400,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีไฟฟ้า

สาธารณะเพ่ิมข้ึน มีไฟฟ้า

สว่าง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่ง

สว่าง 

12. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 

7 สายบ้านนายเภา พุ่ม

สุวรรณ์ ถึงบ้านนาง

ไพบูลย์ ลายน้ำเงิน 

285,000.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 7 สายบ้านนายเภา 

พุ่มสุวรรณ์ ถึงบ้านนาง

ไพบูลย์ ลายน้ำเงิน 

เมตร 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

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

คลองฝ��งตะวันตกถึง

เขตติดต่อหมู่ท่ี 4 

70,000.00 กองช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนลูกรัง หมู่

ท่ี 6 สายคันคลองฝ��ง

ตะวันตกถึงเขตติดต่อหมู่ท่ี 

4 

เมตร 

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 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

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 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

27. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 

หมู่ท่ี 4 สายคันคลอง

ฝ��งตะวันออกจาก 

กม.7 

155,100.00 กองช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่

ท่ี 4 สายคันคลองฝ��ง

ตะวันออกจาก กม.7 

เมตร 

28. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ำ หมู่

ท่ี 3 บริเวณไร่นางรัช

นก งอกงาม 

121,500.00 กองช่าง 
เพ่ือวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 3 

บริเวณไร่นางรัชนก งอกงาม 
ท่อน 

29. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ำ

พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 2 

จากบ้านนางมนตรี 

เขียวเล็ก ถึงทางเข้า

วัดพัฒนาราม 

0.00 กองช่าง 

เพ่ือวางท่อระบายน้ำพร้อม

บ่อพัก หมู่ท่ี 2 จากบ้านนาง

มนตรี เขียวเล็ก ถึงทางเข้าวัด

พัฒนาราม 

เมตร 

30. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 1 สายคันคลอง 

- บ่อขยะ 

68,200.00 กองช่าง 
เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 

1 สายคันคลอง - บ่อขยะ 
เมตร 

31. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน

คลุก หมู่ท่ี 10 จาก

แยกคันคลองลำชมพู

ด้านทิศตะวันออก 

จากสะพานคอนเวิร์ด

ถึงป่าช้า 

180,300.00 กองช่าง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่

ท่ี 10 จากแยกคันคลองลำ

ชมพูด้านทิศตะวันออก จาก

สะพานคอนเวิร์ดถึงป่าช้า 

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

ถนนลาดยางโดยปูผิว

ทางแอสฟ�ลท์ หมู่ท่ี 

12 สายหน้าวัดใหม่

สันติธรรม 

0.00 กองช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนลาดยางโดย

ปูผิวทงแอสฟ�ลท์ หมู่ท่ี 12 

สายหน้าวัดใหม่สันติธรรม 

เมตร 

34. 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ท่ี 3 ซอยบ้านนาย

อุดม แตงไทย 

66,500.00 กองช่าง 
เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 

3 ซอยบ้านนายอุดม แตงไทย 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

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

อ่ืน ๆของบุคลากร

ในองค์กร(แผนงาน

รักษาความสงบ

ภายใน) 

33,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กร

ได้ัรับเงิน

ประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป�นกรณี

พิศษป�ละ1ครั้ง 

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 ่

 

 



ห น ้ า  | - 19 - 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

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 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

48. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัหาวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ 

(กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

10,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดซื้อวัสดโุฆษณาและ

เผยแพร ่

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ

โฆษณาและ

เผยแพร ่

49. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การจัดซื้อวัสดุ

สำนักงาน(กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

30,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้พร้อม

สำหรับการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุและ

ครุภณัฑ์และ

ปรับปรุง วัสดุ

ครุภณัฑ์ท่ีชำรุด 

50. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเงินประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน ๆของ

บุคลากรในองค์การ

(กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

90,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กร

ได้รับเงิน

ประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป�นกรณี

พิเศษป�ละ 1 ครั้ง 

51. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัซื้อวัสดุงาน

บ้านงานครัว(กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

30,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์

เครื่องใช้ไว้ในการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงาน

บ้านงานครัวท่ี

ชำรุด 

52. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป(กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

569,800.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานท่ัวไป

ไว้ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป 

53. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร ์(กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

50,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

คอมพิวเตอรส์ำหรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

54. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัหาระบบ

เครือข่ายและสญัญาณ

อินเตอร์เน็ต (กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

8,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้พนักงานมีระบบ

คอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 

จัดทำระบบ

คอมพิวเตอร์ให้มี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

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 ้

นักเรยีนมีความรู้ท่ี

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 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

62. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนสำหรับ

ส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

ท้องถ่ินค่า

ป�จจัยพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียน

ยากจน 

1,291,043.0

0 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ให้กับบุคลากรใน ศพด. 

บุคลากรไดร้ับการ

พัฒนาความรู้

ความสามารถ 

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 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแขม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

67. 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคณุภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีความรู้

ความสามารถป้องกัน

ไข้เลือดออกได ้

อบรมอสม.และ

ประชาชนและจดัซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ 

ครุภณัฑ์ในการ

ควบคุมไข้เลือดออก 

68. 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคณุภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภยั 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีความรู้และ

นำสุนัขมาฉีดวัคซีน 

การป้องกันและ

รณรงค์โรคพิษสุนัข

บ้า 1 ครั้งต่อป� 

69. 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคณุภาพชีวิต 

โครงการสายใยรัก

แม่สู่ลูก 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือดูแลสุขภาพหญิง

ตั้งครรภ์และหลังคลอด 

ดูแลหญิงตั้งครรภ์

และหลังคลอดทุก

ราย (แรกเกิด-1 ป�) 

70. 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคณุภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน

โรคเบาหวานและ

ความดัน 

0.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้รับการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความ

ดัน 

ประชาชนไดร้ับการ

ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและ

ความดัน0 

71. 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคณุภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้พิการและ

ทุพพลภาพ 

30,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ผู้พิการและทุพพล

ภาพไดร้ับการฟ��นฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจ 

ผู้พิการและทุพพล

ภาพไดร้ับการฟ��นฟู

สภาพรา่งกายและ

จิตใจ 

72. 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคณุภาพชีวิต 

โครงการอาหาร

ปลอดภัย 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือมีร้านอาหารแผงลอย

ผ่านเหกณฑ์มาตรฐาน

อาหารปลอดภัย 

ร้านอาหาร/แผงลอย

หาบเร่ในเขตตำบล

หนองแขม 

73. 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคณุภาพชีวิต 

โครงการมะเร็งปาก

มดลูกมะเร็งเต้านม 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้สตรีท่ีมีอายุ 30-

60 ป� ได้รับความรู้และ

นำไปปฏิบัติถูกต้อง 

สตรีอายุ 30-40 ป� 

ในตำบลหนองแขม

จำนวน 100 คน 

74. 

ด้านการพัฒนา

คนและสังคม

และคณุภาพชีวิต 

โครงการแก้ป�ญหา

การมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้แก่

นักเรียนช้ัน ป.4-ม.3 

นักเรียนช้ัน ป.4-ม. 

จำนวน 100 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

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 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์

อัครราชกุมาร ี

อุดหนุน

งบประมาณแก่

คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี 1-13 

ตำบลหนองแขม 

เพ่ือดำเนินงาน

ด้านสาธารณสุขให้

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 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน

งบประมา

ณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

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 

อุดหนุนงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 1-13 ตำบลหนอง

แขม เพ่ือการ

ดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขให้

ประชาชนในเขตอบต.

หนองแขม 

79. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับ

สุขภาพอนามัย 

7,300.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชน

ในการดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัย 

อุดหนุนงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 1-13 ตำบลหนอง

แขม เพ่ือการ

ดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขให้

ประชาชนในเขตอบต.

หนองแขม 

80. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการให้ความรู้

เก่ียวกับมะเร็งเต้า

นม 

20,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือแก้ไขป�ญหาด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชน

เก่ียวกับป�ญหาการเข้าถึง

การตรวจสุขภาพของ

ประชาชนตำบลหนองแขม

ตามแนวทางพระราชดำริ 

โครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั

ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

อุดหนุนงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 1-13 ตำบลหนอง

แขม เพ่ือการ

ดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขให้

ประชาชนในเขตอบต.

หนองแขม 

81. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม

สุขภาพผูสู้งอายุคน

พิการและทุพพล

ภาพ 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสรมิ

สนับสนุนยกระดับคุณภาพ

ชีวิตทุกคนในชุมชนให้มี

ชีวิตท่ีด ี

ช่วยเหลือสนับสนุน

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

82. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป (กอง

สวัสดิการสังคม) 

98,400.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้อบต.มีคนงานท่ัวไป

ไว้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมาคนงาน

ท่ัวไป 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

83. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม 

(ค่าลงทะเบียน

ฝ�กอบรมกอง

สวัสดิการสังคม) 

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมี

ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรในองค์กร

เข้ารับการฝ�กอบรม

จากหน่วยงานอ่ืนท่ี

จัดข้ึน ร้อยละ 50 

84. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเงิน

ประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนฯของบุคลากรใน

องค์กร (กอง

สวัสดิการสังคม) 

30,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

บุคลากรในองค์กร

ได้รับเงินประโยชน์

ตอบแทนอ่ืเป�น

กรณีพิเศษ ป�ละ1

ครั้ง 

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-ส่ง

นักเรียนท่ีด้อย

โอกาสทางการศึกษา 

120,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้เด็กนักเรยีนมีรถรับ-

ส่งอย่างสะดวกและ

ปลอดภัย 

จัดจ้างเหมารถรับ-

ส่งนักเรียน 

88. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณี

สงกรานต ์
29,800.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์

ไว้ซึ่งประเพณไีทยและเกิด

ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ 

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 

โครงการแข่งขันกีฬา

ตำบลหนองแขมตา้น

ยาเสพตดิ 

20,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมสนใจด้านกีฬา

มากข้ึน ใช้เวลาว่างให้เป�น

ประโยชน์ 

มีการแข่งขันกีฬา

ตำบล หมู่ท่ี1-13 ป�

ละ 1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

91. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัอุปกรณ์

กีฬาเครื่องออกกำลัง

กาย 

0.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล

หนองแขมมีอุปกรณ์กีฬา

เครื่องออกกำลังกาย เพ่ือ

เล่นกีฬาและออกกำลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

เครื่องออกกำลัง

กาย ป�ละ 1 ครั้ง 

92. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเฉลิมพระ

เกียรตฯิ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและบรม

วงศานุวงศ์ 

20,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติใน

วโรกาสต่างๆ ป�ละ 

1 ครั้ง 

93. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการประดับธง

เฉลิมพระเกียรต ิ
87,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ประดับธงฯ ภายใน

พ้ืนท่ีตำบลหนอง

แขม 

94. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

สนับสนุน

งบประมาณในการ

จัดงานแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ ์

28,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์

ไว้ซึ่งประเพณไีทยและเกิด

ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ 

อุดหนุนการจัดงาน

แผ่นดินสมเด็จพระ

นารายณ์ ป�ละ1 

ครั้ง 

95. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน

ประเพณีกวนข้าว

ทิพย์ 

10,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์

ไว้ซึ่งประเพณไีทยและเกิด

ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ 

ส่งเสริมจัดกิจกรรม

กวนข้าวทิพย์ 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 ุ 8,414,345.95 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายไุด้รับ

สวัสดิการทางสังคม

สงเคราะห ์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน

ตำบลได้รบัเบ้ียยัง

ชีพทุกคน 

98. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,728,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือให้คนพิการไดร้ับ

สวัสดิการทางสังคม

สงเคราะห ์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน

ตำบลได้รบัเบ้ียยัง

ชีพทุกคน 

 



ห น ้ า  | - 28 - 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

99. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ 
100,000.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือสมทบกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพฯ 

สนับสนุนกองทุน

และดูแลสุขภาพ

ประชาชนในตำบล 

100. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ

การฝ�กอบรม(ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไป

ราชการแผนงานรักษา

ความสงบภายใน) 

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีในแผนงานรักษา

ความสงบายใน 

ป� 

101. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝ�กอบรม (ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไป

ราชการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม) 

50,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของกอง

การศึกษาศาสนาและวัฒ

ธรรม 

ครั้ง/ป� 

102. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเสรมิสร้าง

ประสบการณ์นอก

ห้องเรียน 

50,000.00 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิม

ประสบการณ์นอกช้ันเรียน

ให้กับนักเรียนโรงเรียน

บ้านหนองไผ ่

ครั้ง/ป� 

103. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ

การฝ�กอบรม (ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไป

ราชการกองสวัสดิการ

สังคม) 

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการกอง

สวัสดิการสังคม 

ครั้ง/ป� 

104. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการเฝ้าระวัง

ป้องกันและควบคุมโรค

ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID - 19) 

62,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 (COVID - 19) 

ครั้ง/ป� 

105. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพผูสู้งอายุ 

(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี

สุขภาพกายและใจท่ีดี มี

ความสุขและสุขภาพ

แข็งแรง 

ครั้ง/ป� 
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จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
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ประสงค ์
ผลผลติ 

106. 

ด้านการพัฒนาคน

และสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมทำลูก

ประคบจากสมันไพร 
0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมทำ

ลูกประคบจากสมันไพร 
ครั้ง/ป� 

107. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์ตำบลหนอง

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 

จัดกิจกรรมคัดแยก

ขยะจากต้นทาง 

109. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการหนองแขม

น่าดูน่าอยู่น่าชม 
0.00 

สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือความเป�นระเบียบและ

สวยงามในเขตตำบลหนอง

แขม 

ทำความสะอาด

ถนนสายหลักสาย

รองในเขตตำบล

หนองแขม 

110. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการฝ�กอบรม

อาชีพเสริมให้แก่

ประชาชนในตำบล 

0.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี

อาชีพเสริม 

จัดฝ�กอบรมอาชีพ

เสรมิให้กับ

ประชาชนตาม

ความต้องการอย่าง

น้อยป�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

ปฏิบัติการต่อสูเ้พ่ือ

เอาชนะยาเสพติด

อำเภอโคกสำโรง 
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114. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการสนับสนุน

งบประมาณของ

ชมรมผูสู้งอายุตำบล

หนองแขม 

0.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ

ให้ชมรมผูสู้งอายุตำบล

หนองแขมดำเนินกิจกรรม

อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

สนับสนุน

งบประมาณให้

ชมรมผูสู้งอายุ

ตำบลหนองแขมให้

ดำเนินกิจกรรม

อย่างเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

115. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการปลูกต้นไม้

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
10,000.00 

สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว

เพ่ิมข้ึนในตำบล 
กิจกรรมปลูกต้นไม ้

116. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการเป�ดฤดูกาล

ท่องเท่ียวทุ่ง

ทานตะวัน 

10,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

ทุ่งทานตะวัน 

จัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวทุ่ง

ทานตะวัน 

117. 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการส่งเสริมการ

ปลูกผักปลอด

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�กอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัต ิ

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 
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121. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

รับการฝ�กอบรม

(ลงทะเบียนอบรม

สำนักงานปลัด) 

127,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมี

ความรู้เพ่ิมข้ึน 

บุคลากรในองค์กร

เข้ารับการฝ�กอบรม

จากหน่วยงานอ่ืนท่ี

ท่ีจัดข้ึนร้อยละ 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

อ่ืน ๆของบุคลากรใน

องค์กร(สำนักงาน

ปลัด) 

282,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร

(สำนักงานปลัด) 

บุคลากรในองค์กร

ได้รับเงินประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนเป�น

กรณีพิเศษป�ละ1

ครั้ง 

124. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

งานบ้านงานครัว

(สำนักงานปลัด) 

80,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้อบต.มีอุปกรณ์

เครื่องใช้ไว้ในการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน

งานครัวเพ่ือไว้

ปรับปรุงวัสดุงาน

บ้านงานครัวท่ี

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

ไว้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จ่ายค่าจ้างเหมา

คนงานท่ัวไป 
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128. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ

เช้ือเพลิงและหล่อ

ลื่น 

250,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุเช้ือเพลิง

และหล่อลื่น 

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 

โครงการจดัหาระบบ

เครือข่ายและ

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 
สำนักงานปลดั 

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 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

136. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

อุดหนุนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือ

ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน(สถานท่ี

กลาง)อ.โคกสำโรง 

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใช้เป�นสถานท่ีกลาง

สำหรับเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารหลักเกณฑ์และ

วิธีการช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ฯให้กับอบต.ท่ี

รับผิดชอบในเขตอ.

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

อ่ืน ๆของบุคลากรใน

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� 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

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

การเดินทางไปราชการของ

พนักงานส่วนตำบล

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 

เพ่ือจัดหาวัสดงานบ้านงาน

ครัวเพ่ือใช้ในกองคลัง 
ป� 

147. 

ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการและการ

บริการประชาชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์

(กองคลัง) 
90,000.00 กองคลัง 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

ป� 

 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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2.4  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 โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

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 

 ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Pla  

 

 2.5  โครงการท่ีก่อหนี้ผูกพัน/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 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

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

นายบุญมี ศรีโสภา 

ถึงบ้านนางวิไล 

สมัครการ 

401,000.00 401,000.00 401,000.00 0.00 

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 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

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 

จำนวน 3 จุด1.

บริเวณบ้านนาย

ชุมพร พุ่มวิไล2.

บริเวณบ้านนายชัย

วุฒิ วิญญารัตน์3.

บริเวณนายดำรง 

นุ่มน้อย 

281,854.05 281,854.05 281,854.05 0.00 

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 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

18. 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน

เป�นประโยชน์แก่

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

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

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

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 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

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

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 2,800.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

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

ประเพณีถวาย

เทียนพรรษา 

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 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 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

โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 

(COVID-19) 

62,000.00 34,820.00 34,820.00 27,180.00 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

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

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

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 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

64

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

จ้างเหมาบริการบุคคล 450,200.00 401,000.00 401,000.00 49,200.00 

65

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000.00 208,455.00 208,455.00 41,545.00 

66

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

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

67

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม 
108,000.00 97,658.90 97,658.90 10,341.10 

68

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการสำรวจความพึง

พอใจของประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแขม 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 

69

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) อ.

โคกสำโรง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

70

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

โครงการจัดหา

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

71

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

282,000.00 282,000.00 63,550.00 0.00 

72

. 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

จ้างเหมาบริการบุคคล 108,000.00 90,000.00 90,000.00 18,000.00 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

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 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

3.1รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

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

2.ด้านการพัฒนาคนและสังคม

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

3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

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

4.ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

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 

 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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รายงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

อบต.หนองแขม 

งาน  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565 project_id 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,576,000.00 7,524,000.00 8,484,000.00 9,528,000.00 9,528,000.00 673414 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพคนพิการ เบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 673562 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 42,000.00 54,000.00 66,000.00 66,000.00 673253 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 673651 

รวมหมวดงบกลาง 8,806,000.00 9,766,000.00 10,738,000.00 11,794,000.00 11,794,000.00  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯของ

บุคลากรในองค์กร 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 772693 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯของ

บุคลากรในองค์กร (กองสวัสดิการสังคม) 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 624432 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ

บุคลากรในองค์กร(กองคลัง) 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 2792955 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ

บุคลากรในองค์กร(แผนงานรักษาความ

สงบภายใน) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 444780 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ

บุคลากรในองค์กร(สำนักงานปลัด) 
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 398270 
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งาน  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565 project_id 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ

บุคลากรในองค์การ(กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม) 

450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 519562 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม 

(ค่าลงทะเบียนฝ�กอบรมกองสวัสดิการ

สังคม) 

50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 624036 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม

(ค่าลงทะเบียนอบรมแผนงานรักษาความ

สงบภายใน) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 444026 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม

(ลงทะเบียนอบรมกองคลัง) 
70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 2793074 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม

(ลงทะเบียนอบรมสำนักงานปลัด) 
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 393776 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนท่ีด้อยโอกาส

ทางการศึกษา 
120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 625897 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 523657 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์วารสารให้กับ

หมู่บ้าน 
120,000.00 120,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 442645 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 754753 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป (กอง

สวัสดิการสังคม) 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 622860 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป(กอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
432,000.00 432,000.00 432,000.00 650,000.00 650,000.00 520657 
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งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป(สำนักงาน

ปลัด) 
432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 414008 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป(สำนักงาน

ปลัด) 
108,000.00 108,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 2793018 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 467269 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

โครงการประชาคมสำรวจข้อมูลนักเรียน

ในเขตตำบลหนองแขม 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 470721 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการฝ�กอบรมสัมมนา 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 392858 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการพัฒนาเว็บไซต ์ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 436463 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 754907 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม 

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกอง

สวัสดิการสังคม) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2802312 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกอง

คลัง) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2793108 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2793390 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝ�กอบรม

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สำนักงานปลัด) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2793048 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 547074 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ

โรงเรียนในสังกัด อปท. 
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 545836 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โคงการป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 632227 

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน 

ๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการ ศพด.หนองแขมใส่ใจร่วมเฝ้า

ระวังมือเท้าปาก 
0.00 0.00 0.00 14,000.00 20,000.00 2805238 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการก่อตั้งสภาเยาวชน 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 636750 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย

ให้กับผู้ยากไร้ 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 622270 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการแก้ป�ญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 565099 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 511413 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (ร.ร.บ้าน

หนองไผ่และศพด.) 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 511615 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองแขมต้าน

ยาเสพติด 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 657547 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการครอบครัวร่วมใจต้านภัยยาเสพ

ติด 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 632603 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 634730 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน4

ด้าน 
22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 473863 
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งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 438969 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจัดงานวันเด็ก 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 472277 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผล

การดำเนินการ 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 435847 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจัดหาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 544228 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา

(ศพด.หนองแขม) 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 498370 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการจ้างเหมาอาคารเรียนโรงเรียน

บ้านหนองไผ่ 
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 661135 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรม

วงศานุวงศ์ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 660576 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ (กอง

สวัสดิการสังคม) 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 625148 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเด็กหนองแขมฟ�นสวย ยิ้มสดใส 

ห่างไกลฟ�นผุ 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 568299 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการตรวจสุขภาพของประชาชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 558177 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการตามยุทธศสตร์จังหวัดลพบุร ี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 641158 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการตู้ยาสามัญประจำบ้าน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 561289 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการทุนการศึกษา 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 516246 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง(ศพด.อบต.

หนองแขม) 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 473425 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 439542 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรต ิ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 660764 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการประเพณีสงกรานต ์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 643274 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 443248 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต.หนองแขม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 672805 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลหนองแขม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 634059 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไผ ่
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 542541 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 669809 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการป้องกันการติดเช้ือ HIV 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 612606 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการป้องกันกำจัดเหาในวัยเรียน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 612212 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการป้องกันควบคมุโรคไข้เลือดออก 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 558877 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความ

ดัน 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 563006 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรควัน

โรค 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 565862 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการป้องกันและแก้ไขป�ญหาอุบัติเหตุ

ทางถนน 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 448008 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 560194 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 445683 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการป�นน้ำใจต้านภัยหนาว 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 620617 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเป�ดฤดูกาลท่องเท่ียวทุ่ง

ทานตะวัน 
100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 670461 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันยาเสพ

ติดให้กับเยาวชนตำบลหนองแขม 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 509630 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล

ฯ 
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 636544 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการฝ�กอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัต ิ
0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2804126 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการฝ�กอบรมทบทวนอปพร. 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 445266 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการฝ�กอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 670903 
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งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการฝ�กอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยง

สัตว์ 
0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 671104 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการฝ�กอบรมอาชีพเสริมให้แก่

ประชาชนในตำบล 
50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 635732 

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน 

ๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2804154 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 567623 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

บ้านหนองไผ่ 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 544758 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน(ร.ร.บ้าน

หนองไผ่) 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 508343 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
200,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 637747 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 545515 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการพี่ช่วยน้อง(ร.ร.บ้านหนองไผ่) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 509330 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ

ศึกษาภาษาอังกฤษ (ร.ร.บ้านหนองไผ่) 
270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 509099 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 395278 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 638175 
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งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร

และการจัดกรพลังงานครบวงจรในชุมชน

ระดับตำบล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 638570 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 564340 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการยิ้มสดใสเด็กหนองแขมฟ�นดี 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 567960 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเยี่ยมบ้านสัมพันธ์(ศพด.อบต.

หนองแขม) 
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 474159 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำ

สาธารณะตำบลหนองแขม 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 567254 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการรณรงคป้์องกันยาเสพติด (ร.ร.

บ้านหนองไผ่) 
21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 546191 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการรถส่งคนไข้ฉุกเฉิน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 566386 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือ

ประชาชนประจำศูนย์อปพร.อบต.หนอง

แขม 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 448266 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 505728 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กตำบลหนองแขม 
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 496206 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 671295 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 511139 
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งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการลดต้นทุนการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 671927 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการวันแม่แห่งชาติ(ร.ร.บ้านหนอง

ไผ,่ศพด.) 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 472809 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 633058 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการศูนย์เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 671761 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,300,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 635370 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ 
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 672587 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

เช่ือมความสัมพันธ์ 
0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 660235 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตำบลหนอง

แขม 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 670294 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพษิ

เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 672122 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสรมิการออมและสหกรณ์

โรงเรียนบ้านหนองไผ ่
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 541093 

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน 

ๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมความรู้สำหรับผูดู้แลผุ้

พิการและผู้ป่วยตดิเตียง 
0.00 0.00 0.00 10,900.00 20,000.00 2805222 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวืตให้แก่

ผู้สูงอายุ 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 622590 



ห น ้ า  | 55 

 

งาน 

 
หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565 project_id 

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน 

ๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ 

(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
0.00 0.00 47,800.00 50,000.00 0.00 2805244 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 637349 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และ

พัฒนาภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 566965 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูพ้กิารและ

ทุพพลภาพ 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 563585 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุคนพิการ

และทุพพลภาพ 
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 621075 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกฟ�กทอง 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 672402 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการสนับสนุนการปลูกทานตะวันเพื่อ

การท่องเท่ียว 
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 670100 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการสนับสนุนเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 671439 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว

ในชุมชนตำบลหนองแขม 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 621444 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการสร้างสวนสาธารณะ 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 633581 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการสวนสุขภาพ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 562332 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 559480 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการสายใยรักแม่สู่ลูก 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 561640 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 643496 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537344 

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการเสริมสรา้งประสบการณ์นอก

ห้องเรียน 
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2802127 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการหนองแขมน่าดูน่าอยู่น่าชม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 635005 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

และการทำแก๊สชีวภาพในครัวเรือน 
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 671612 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการดูแล

สุขภาพช่องปาก 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 561921 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการให้ความรู้เก่ียวกับโรคติดเช้ือและ

ไม่ติดเช้ือ 
0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 560890 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการไหว้ครู(ร.ร.บ้านหนองไผ่,ศพด.) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 473095 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 634425 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 656459 
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งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน 

ๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการอบรมทำลูกประคบจากสมันไพร 0.00 0.00 17,345.00 20,000.00 20,000.00 2805252 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่

เยาวชนและประชาชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 447692 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 566568 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการอาหารปลอดภัย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 563893 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

ประถมศึกษาข้ันพื้นฐาน 

300,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 547463 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
จัดซื้อซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 660983 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
จัดตั้งชมรมไทยพวนตำบลหนองแขม 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 637943 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝ�กอบรม 

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2801989 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝ�กอบรม 

(ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

150,000.00 150,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 524815 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 540161 
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งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

สนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มอาชีพเพื่อเป�น

แหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 636162 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

อุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ

ครูท่ีสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 469534 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาท้องถ่ินค่าป�จจัยพื้นฐานสำหรับ

นักเรียนยากจน 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 546763 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2793163 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมวัสดุและครภุัณฑ์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 772232 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
โครงการซ่อมแซมวัสดุและครภุัณฑ์ 

(สำนักงานปลัด) 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 400506 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 504987 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม) 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 500227 

รวมหมวดค่าใช้สอย 11,068,800.00 10,251,800.00 11,457,945.00 11,505,700.00 10,120,800.00  

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน 
การจัดซื้อวัสด ุครุภัณฑ์สำนักงาน

(สำนักงานปลัด) 
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 397338 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน 

การจัดซื้อวัสดคุรุภัณฑ์สำนักงาน (กอง

สวัสดิการสังคม) 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 624851 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน การจัดซื้อวัสดสุำนักงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 755282 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน 

การจัดซื้อวัสดสุำนักงาน(กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม) 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 518422 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน(กองคลงั) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2793178 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(สำนักงานปลัด) 
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 400917 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว 

โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 520231 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว 
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

(สำนักงานปลัด) 
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 399141 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลงั) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2793199 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารเสริม(นม) 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 470213 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 755464 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัีดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 415725 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น โครงการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 414941 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 418608 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่

โครงการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 511756 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแตง่กาย 

โครงการสนับสนุนเครื่องแบบวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องกู้ชีพกู้ภัย สำหรับอปพร. 
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 446519 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าวัสด ุ วัสดุกีฬา 
โครงการจัดอุปกรณ์กีฬาเครื่องออกกำลัง

กาย 
97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 659058 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 755063 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์

โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 520947 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์

โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง

สวัสดิการสังคม) 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 625415 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(สำนักงานปลัด) 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 432131 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2793207 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าวัสด ุ วัสดุการศึกษา 

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน

บ้านหนองไผ่ 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 507204 

การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง โครงการจัดซื้อวัสดุครภุัณฑ์เพื่อดับเพลิง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 448543 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 1,977,500.00 1,977,500.00 1,977,500.00 1,977,500.00 1,977,500.00  

งานบริหารท่ัวไป 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 434221 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต (กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 523208 

รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม(ศพด.

หนองแขม) 
0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 501393 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 

โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้าน

ท่าม่วง 
0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 548242 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการสนามเด็กเล่มสร้างป�ญญา 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 539662 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ระบบประปาในหมู่บ้าน 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 754318 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

โครงการตดิตั้งกล้องวงจรป�ด (CCTV) 

โรงเรียนบ้านหนองไผ ่
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 536141 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
โครงการตดิตั้งและซ่อมแซมเสียงตาม

สาย/ระบบเสียงไร้สาย 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 683758 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่

โครงการจัดหาเครื่องขยายเสียง (ร.ร.บ้า

หนองไผ่) 
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 513323 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

โครงการจัดหาถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน

พร้อมติดตั้ง 
200,000.00 200,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 754577 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์(กอง

สวัสดิการสังคม) 
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 521257 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 460,000.00 1,440,000.00 280,000.00 430,000.00 480,000.00  

งานบริหารท่ัวไป 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
อาคารต่าง ๆ ก่อสร้างโรงจอดรถ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419855 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
อาคารต่าง ๆ 

โครงการก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ 

กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร 
0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 538475 

งานบริหารท่ัวไป 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
อาคารต่าง ๆ 

โครงการก่อสร้างหลงัคาโดมเอนกประสงค์ 

กว้าง 22 เมตร ยาว 20 เมตร 
0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 439913 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
อาคารต่าง ๆ 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 

ห้องเรียน(ตามแบบกรมส่งเสริมฯ) 
0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 536960 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
อาคารต่าง ๆ 

โครงการปรับปรุงเพื่อจัดตั้งศูนย์ ICT 

ชุมชนตำบลหนองแขม 
0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 515791 
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การรักษาความสงบ

ภายใน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
อาคารต่าง ๆ 

โครงการปรับปรุงศูนย์อปพร.อบต.หนอง

แขม 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 448797 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างบ่อน้ำพุร้อน 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 753480 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 753821 

งานบริหารท่ัวไป 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

ก่อสร้างรั้ว คสล.ท่ีทำการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแขม 
0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 2804004 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

ก่อสร้างอัศจรรย์แข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 
0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 548525 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ การขุดเจาะหรือเป่าล้างบ่อบาดาล 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 754053 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่องสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 658160 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝาย/ถนนน้ำ

ล้น 
200,000.00 2,700,000.00 1,700,000.00 4,750,000.00 3,250,000.00 752904 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. (พร้อมวางท่อ) 2,750,800.00 11,994,700.00 27,587,000.00 48,127,000.00 71,774,000.00 748994 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 1,500,000.00 3,550,000.00 5,490,000.00 78,580,000.00 121,780,000.00 690698 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก 

(พร้อมวางท่อ) 
998,000.00 4,386,600.00 4,776,000.00 4,246,000.00 12,391,000.00 749622 

งานบริหารท่ัวไป 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอกระจายข่าว

หมู่บ้าน 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 640852 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน (ร.ร.บ้าน

หนองไผ่) 
0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 512388 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 658704 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกคลอง/ดาดคอนกรีต 1,000,000.00 7,980,000.00 9,680,000.00 12,280,000.00 13,800,000.00 753196 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมท่อ/รางระบายน้ำ 450,000.00 2,885,000.00 1,320,000.00 1,500,000.00 3,535,000.00 751926 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียน

บ้านหนองไผ่ 
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 525187 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ำ 640,000.00 1,890,000.00 460,000.00 3,420,000.00 2,990,000.00 751237 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการวางระบบระบายน้ำภายใน

โรงเรียนบ้านหนองไผ ่
100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525710 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการสร้างอ่างล้างมือโรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 526023 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 4 สาย กม .8 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 2803899 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล .หมู่ท่ี 8 สายเช่ือต่อ

ฟาร์มไก่ถึงบ้านหนองแจง 
0.00 0.00 234,400.00 0.00 0.00 2803047 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 สายทางเข้า 

อบต.หนองแขม 
0.00 0.00 253,000.00 0.00 0.00 2803030 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 ซอยบ้านนาย

อุดม แตงไทย 
0.00 0.00 66,500.00 0.00 0.00 2803956 
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งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คคล.หมู่ท่ี 11 สายบ้านนาง

สมปอง นพวงษ์ 
0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 2804245 

          

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 จากบ้านนาย

บุญมี ศรีโสภา ถึงบ้านางวิไล สมัครการ 
0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 2802794 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี 12 สายบ้านนาง

ปราณี สอนสี ถึงบ้านนายสมโภชน์ กะตุด

เงิน 

0.00 0.00 199,000.00 0.00 0.00 2803019 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 สายบ้านนาย

เภา พุ่มสุวรรณ์ ถึงบ้านนางไพบูลย์ ลาย

น้ำเงิน 

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 2802769 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 จากไร่นาง

พยอม โพธ์ิชะคุ้ม 
0.00 0.00 0.00 131,000.00 0.00 2804253 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 สายบ้านนาง

ประทุม ดอกพุฒ 
0.00 0.00 199,000.00 0.00 0.00 2803587 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ท่ี 1 

ซอยบ้านนายอุดม บุญสร้อย ถึงคลองวัง

กระทุ่ม 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 2802806 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 11 สายบา้นนาง

เฉลียว ท้าวลี 
0.00 0.00 0.00 76,100.00 0.00 2804269 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 ซอยบ้านนาย

ประเชิญ วงษา ถึงไร่นางสาวชลดา ทอง

เหลือสุข 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 2802823 
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งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 สายคัน

คลองฝ��งตะวันออกจาก กม.7 
0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 2803742 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ท่ี 5 จากบ้านนาย

ชัยมงคล ศิริลักษณ์ 
0.00 0.00 0.00 51,800.00 0.00 2804278 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 3 บริเวณไร่นางรัช

นก งอกงาม 
0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 2803768 

งานบำบัดน้ำเสีย 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 2 จาก

บ้านนางมนตรี เขียวเล็ก ถึงทางเข้าวัด

พัฒนาราม 

0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 2803821 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 547865 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

โครงการขยายไหล่ถนนโรงเรียนบ้าน

หนองไผ่และถมดินขอบสนามตลอดแนว

ด้านหน้าเสาธงชาต ิ

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 534168 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

โครงการซ่อมแซม/ปรบัปรุงถนน (ลูกรัง,

ลาดยาง,คสล.) 
4,280,000.00 13,091,000.00 20,073,000.00 41,007,500.00 39,867,000.00 750314 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 0.00 150,000.00 700,000.00 1,000,000.00 300,000.00 752327 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน (ร.ร.บ้าน

หนองไผ่) 
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 512804 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ ่
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 537682 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียน

บ้านหนองไผ่ 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 533492 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองไผ ่
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 535468 
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งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุ่ท่ี 1 สายบ้านนาง

วาสนา สุขประเสริฐ 
0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 2804374 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 จากฝายบ้าน

ท่าม่วง ถึงฝายบ้านวังกระเบียน 
0.00 0.00 0.00 70,600.00 0.00 2804290 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 สายคันคลอง 

- บ่อขยะ 
0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 2803838 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 12 สายหน้าวัด

ใหม่สันติธรรม 
0.00 0.00 0.00 43,100.00 0.00 2804383 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 12 สายหลังวัด

ใหม่สันติธรรม 
0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 2804404 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 จาก รพช.บ่อ

ขยะ 
0.00 0.00 0.00 40,300.00 0.00 2804442 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 สายบ้านนาย

สุด สระแก้ว 
0.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 2804391 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ท่ี 6 สายตชคัน

คลองฝ��งตะวันออก 
0.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 2804431 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 10 จากแยก

คันคลองลำชมพูด้านทิศตะวันออก จาก

สะพานคอนเวิร์ดถึงป่าช้า 

0.00 0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 2803886 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 7 สายบ้าน

นายสมหมาย แก้วล้อม 
0.00 0.00 0.00 129,700.00 0.00 2804455 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนลูกรัง หมู่ท่ี 6 สายคันคลองฝ��ง

ตะวันตกถึงเขตติดต่อหมู่ท่ี 4 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2802843 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ท่ี 4 สาย กม.8 

แยกคนัคลองเส้นนอก 
0.00 0.00 0.00 156,200.00 0.00 2804469 
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งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ท่ี 5 จากปากทางเข้า

หนองแขม 
0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2802889 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 10 สายหลัก

จากแยกหมู่ท่ี 9 ถึงคลองลำชมพ ู
600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2802902 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 13 จากแยกหมู่

ท่ี 10 ถึงบ้านนายกิมสิน ป�ญญา 
0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 2802878 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนน คสล.โดยปูผิวทางแอสฟ�ลท์ 

หมู่ท่ี 9 สายทางเข้าหมู่บ้าน 
0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 600,000.00 2802858 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวทางแอส

ฟ�ลท์ หมู่ท่ี 12 สายหน้าวัดใหม่สันติธรรม 
0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 2803923 

รวมหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 13,568,800.00 52,277,300.00 79,717,900.00 202,186,800.00 272,597,000.00  

งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ

ประชาชน 
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 436935 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม

ความสัมพันธ์ฯ ของอำเภอโคกสำโรง 
0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 659541 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์

รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 440438 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน(สถานท่ีกลาง)อ.โคกสำโรง 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 442164 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการรณรงค์แก้ไขป�ญหายาเสพติด 0.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 614539 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 
28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 668688 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนก่ิงกาชาดจังหวัดลพบุรี 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 626602 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอโคกสำโรง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 626377 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนโครงการก่องสร้าง/ขยายเขต

ระบบประปาส่วนภูมิภาค 
0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 773646 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ

ทางศาสนา 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 441239 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสำหรับอาคาร

เรียนโรงเรียนยบ้านหนองไผ่ 
0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 549089 

งานไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างหมู่ท่ี 3 ซอยท่ีทำการผู้ใหญ่

สามารถ ระม่ังทอง 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 2804491 

งานไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างหมู่ท่ี 8 จากทางเข้าพุน้ำทิพย์ 
0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 2802982 

งานไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างหมู่ท่ี 5 จำนวน 3 จุด 
0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 2802996 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 642313 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 
โครงการควบคุมโรคการขาดสารไอโอดีน 0.00 40,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 615887 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 0.00 60,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 615222 
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งาน 

 
หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565 project_id 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

โครงการฝ�กอบรมฟ��นฟูความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
0.00 10,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 616487 

งานส่งเสริมการเกษตร เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

โครงการสนับสนุนการบริหารและ

พัฒนาศูน์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 672991 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

โครงการสนับสนุนงบประมาณของชมรม

ผู้สูงอายุตำบลหนองแขม 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 642090 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 
โครงการสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 668889 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 
โครงการให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็งเต้านม 0.00 20,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 617767 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีกลองเส็ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 669117 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ

อนามัย 
0.00 40,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 617269 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�น

สาธารณประโยชน์ 

ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟ

ส่องสว่าง 
48,000.00 968,000.00 1,086,000.00 1,158,000.00 860,000.00 773427 

รวมหมวดเงินอุหนุน 346,000.00 1,586,000.00 3,444,000.00 3,566,000.00 2,338,000.00  
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รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

อบต.หนองแขม 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 126,000.00 0.00 0.00 0.00 113,182.00 12,818.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,391.00 3,609.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ - 9,400,800.00 0.00 986,454.05 0.00 6,678,100.00 1,736,245.95 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพคนพิการ - 1,728,000.00 0.00 0.00 0.00 1,563,200.00 164,800.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 18,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 3,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

สมทบกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย - 245,317.00 200,000.00 12,000.00 0.00 329,909.39 103,407.61 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
- 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 

รวมหมวดงบกลาง 11,828,117.00 200,000.00 998,454.05 0.00 8,985,782.39 2,043,880.56 

งานบริหาร

ท่ัวไป 

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
- 2,404,800.00 0.00 0.00 0.00 2,275,613.00 129,187.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไป 

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล 

- 86,400.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 42,200.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 80.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก - 514,100.00 0.00 0.00 0.00 514,080.00 20.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง

นายก 
- 42,200.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 80.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,700.00 0.00 0.00 0.00 2,960,333.00 129,367.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 250,000.00 140,980.00 190,500.00 0.00 193,100.00 7,380.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน - 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 1,716,960.00 0.00 11,768.00 0.00 1,682,040.00 23,152.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน - 93,780.00 7,020.00 0.00 0.00 100,540.00 260.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 168,000.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 42,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 633,084.00 0.00 0.00 0.00 627,120.00 5,964.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 54,180.00 2,160.00 0.00 0.00 56,340.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน - 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 409,320.00 0.00 0.00 0.00 399,360.00 9,960.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 21,420.00 0.00 0.00 0.00 16,820.00 4,600.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 138,000.00 5,520.00 0.00 0.00 143,520.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 8,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 786,876.00 0.00 66,500.00 0.00 698,280.00 22,096.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 300,000.00 180,000.00 283,000.00 0.00 193,800.00 3,200.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

การรักษาความ

สงบภายใน 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 5,892.00 2,588.00 0.00 0.00 8,480.00 0.00 

การรักษาความ

สงบภายใน 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 153,528.00 0.00 0.00 0.00 152,160.00 1,368.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 24,000.00 30.00 0.00 0.00 24,030.00 0.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 384,792.00 0.00 30.00 0.00 383,280.00 1,482.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 66,000.00 7,000.00 66,000.00 0.00 7,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,945,832.00 345,298.00 829,798.00 0.00 5,265,870.00 195,462.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 150,000.00 132,000.00 0.00 218,450.00 63,550.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 100,000.00 10,000.00 20,000.00 88,450.00 1,550.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 180,000.00 0.00 0.00 0.00 141,000.00 39,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 0.00 49,500.00 0.00 10,500.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 37,400.00 

การรักษาความ

สงบภายใน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

การรักษาความ

สงบภายใน 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 13,000.00 20,000.00 0.00 26,250.00 6,750.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 7,900.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 6,000.00 60,000.00 0.00 6,000.00 0.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 110,000.00 10,000.00 70,000.00 50,000.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 10,000.00 20,000.00 0.00 27,200.00 2,800.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 120,000.00 0.00 0.00 74,750.00 45,250.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 30,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,307,000.00 198,000.00 229,500.00 485,100.00 292,100.00 498,300.00 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
- 82,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการฝ�กอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
300,000.00 0.00 140,000.00 0.00 87,900.00 72,100.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์

วารสาร 
20,000.00 60,000.00 0.00 30.00 74,860.00 5,110.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ท่ีเป�น

ประโยชน์ต่อกิจการ อบต. 
30,000.00 10,000.00 13,000.00 0.00 23,595.00 3,405.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการบุคคล 304,800.00 145,400.00 0.00 0.00 401,000.00 49,200.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 35,250.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
200,000.00 0.00 73,000.00 0.00 70,073.00 56,927.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้

กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา 
5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 3,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการจัดการเลือกต้ัง 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการจัดพิธีรับ

พระราชทานพระบรมฉายา

ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู้หัวและสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีเน่ืองใน

โอกาสพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

0.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการฝ�กอบรมและศึกษาดู

งานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้าง 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการหนองแขมน่าดูน่าอยู่

น่าชม 
0.00 10,500.00 0.00 0.00 10,490.00 10.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 200,000.00 0.00 0.00 0.00 157,979.51 42,020.49 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
70,000.00 0.00 10,000.00 0.00 30,200.00 29,800.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

จ้างเหมาบริการต่างๆท่ีเป�น

ประโยชน์ต่อกิจการ อบต. 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,430.05 2,569.95 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการบุคคล 108,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 18,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 26,236.00 3,764.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษี 
21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน 
100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00 22,100.00 

การรักษาความ

สงบภายใน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00 12,750.00 

การรักษาความ

สงบภายใน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ท่ีเป�น

ประโยชน์ต่อกิจการอบต. 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

การรักษาความ

สงบภายใน 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการป้องกันและแก้ไข

ป�ญหาอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลสำคัญ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 8,575.00 11,425.00 

งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการฝ�กอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
50,000.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 34,700.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

จ้างเหมาบริการต่างๆท่ีเป�น

ประโยชน์ต่อกิจการแผนงาน

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรรม 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 27,750.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการบุคคล 207,600.00 362,200.00 0.00 0.00 569,800.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
50,000.00 0.00 0.00 0.00 9,972.00 40,028.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 96,500.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษา อปท 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - 

เนตรนารี 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 4 ด้าน 
90,000.00 0.00 31,000.00 0.00 54,343.00 4,657.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการเรียนรู้สู้โลกกว้าง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา 
1,167,043.00 124,000.00 0.00 0.00 1,082,761.00 208,282.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์นอกโรงเรียน 
30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการอบรมสัมมนาการ

จัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏ

กระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561 

0.00 33,000.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการอบรมสัมมนาการ

จัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

ปฐมวัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามกฏกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 

0.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานศึกษาไม่

กำหนดระดับ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการจัดงานวันเด็ก 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสุนัข/แมว

ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
จ้างเหมาบริการต่างๆท่ีเป�น

ประโยชน์ต่อกิจการ อบต. 
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 13,600.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 

0.00 62,000.00 0.00 0.00 34,820.00 27,180.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุคนพิการและทุพพล

ภาพ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 5,600.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
จ้างเหมาบริการต่างๆท่ีเป�น

ประโยชน์ต่อกิจการ อบต. 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการบุคคล 98,400.00 0.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,920.00 6,080.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง

นักเรียน ท่ีด้อยโอกาสทาง

การศึกษา 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 84,545.00 35,455.00 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดอย

โอกาสในชุมชน 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 44,600.00 5,400.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 9,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
จ้างเหมาบริการต่างๆท่ีเป�น

ประโยชน์ต่อกิจการ อบต. 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการบุคคล 49,200.00 49,200.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00 7,920.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 200,000.00 0.00 104,000.00 0.00 0.00 96,000.00 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการการจัดการขยะมูล

ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

50,000.00 0.00 30,000.00 0.00 9,056.00 10,944.00 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการจัดทำแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาตำบล 
35,000.00 0.00 0.00 0.00 11,929.00 23,071.00 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการฝ�กอบรมส่งเสริม

อาชีพ 
50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้นำ

ชุมชน 
0.00 487,500.00 0.00 0.00 462,101.00 25,399.00 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการประดับธงเฉลิมพระ

เกียรติ 
50,000.00 37,000.00 0.00 0.00 87,000.00 0.00 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการสืบสานประเพณี

ถวายเทียนพรรษา 
50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,065.00 935.00 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการสืบสานประเพณี

สงกรานต์ 
50,000.00 0.00 20,200.00 0.00 0.00 29,800.00 

งานส่งเสริม

การเกษตร 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.

หนองแขม 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริม

การเกษตร 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 2,400.00 

งานส่งเสริม

การเกษตร 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการเป�ดฤดูกาลท่องเท่ียว

ทุ่งทานตะวัน 
50,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริม

การเกษตร 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการปลูกผัก

ปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์

แบบยั่งยืน 

50,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 4,833,393.00 1,534,800.00 601,200.00 30.00 3,930,480.56 1,739,132.44 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 150,000.00 0.00 37,000.00 0.00 71,248.00 41,752.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 56,773.00 23,227.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 37,805.00 42,195.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - 250,000.00 0.00 0.00 0.00 208,455.00 41,545.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 100,000.00 0.00 10,000.00 0.00 51,720.00 38,280.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,763.00 237.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 28,940.00 11,060.00 

งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย 

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย 

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,394.00 19,606.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 14,010.00 15,990.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 40,000.00 10,000.00 0.00 0.00 49,930.00 70.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 346,833.00 0.00 0.00 0.00 334,327.92 12,505.08 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 90,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 20,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 18,730.00 1,270.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 8,050.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 
ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา - 97,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,500.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,654,333.00 30,000.00 47,000.00 0.00 984,045.92 653,287.08 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 22,000.00 200,000.00 0.00 0.00 181,496.62 40,503.38 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 24,887.00 15,113.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,458.29 541.71 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 1,150.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม - 108,000.00 0.00 0.00 0.00 97,658.90 10,341.10 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 60,000.00 0.00 14,000.00 0.00 39,035.01 6,964.99 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - 20,000.00 14,000.00 0.00 0.00 24,550.68 9,449.32 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ - 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม - 8,000.00 0.00 0.00 0.00 7,575.60 424.40 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 277,000.00 214,000.00 14,000.00 0.00 386,512.10 90,487.90 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.00 0.00 0.00 0.00 89,000.00 11,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร 18,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 1,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 814,000.00 40,000.00 0.00 854,000.00 0.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 27,700.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 1,700.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 

One สำหรับงานสำนักงาน 
17,000.00 0.00 0.00 0.00 16,900.00 100.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

สำหรับงานประมวลผล 
22,000.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00 100.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์ 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 500.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 1,200.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร 86,400.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) 

1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 

          

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 

One สำหรับงานประมวลผล 
23,000.00 0.00 0.00 0.00 22,900.00 100.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 1,150,500.00 40,000.00 0.00 854,000.00 317,000.00 19,500.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12 

สายบ้านนางปราณี สอนสี ถึง

บ้านนายสมโภชน์ กะตุดเงิน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป�น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 

สายทางเข้า อบต.หนองแขม 

จากบ้าน น.ส.เป��ยม เสือปาน 

ถึงไร่นางอรุณศรี พันทวี กว้าง 

4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ

คิดเป�นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 

ตารางเมตร 

253,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 

สายเชื่อมต่อฟาร์มไก่ ถึงบ้าน

หนองแจง กว้าง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือคิดเป�นพ้ืนท่ีไม่น้อยว่า 

800 ตร.ม. 

234,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 

สายบ้านนางประทุม ดอกพุฒ 

กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป�น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตาราง

เมตร 

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 

สายคันคลองฝ��งตะวันออก 

จาก กม.7 ถึง ไร่นายสาหร่าย 

ทรัพย์แสง กว้าง 3 เมตร ยาว 

900 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

465 ลบ.ม. 

155,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 3 

บริเวณไร่นางรัชนก งอกงาม 

วางท่อ คสล. ขนาด ? 1.00 x 

1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน 

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองไผ่เหลือง 

ตำบลหนองแขม 

121,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 

หมู่ท่ี 2 จากบ้านนางมนตรี 

เขียวเล็ก ถึงทางเข้าวัดพัฒนา

รามถนนพหลโยธิน กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 125.00 

เมตร ท่อขนาด 0.60x1.00 

เมตร จำนวน 120 ท่อน 

461,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 

สายคันคลอง-บ่อขยะ กว้าง 

3.00 เมตร ยาว 1600 เมตร 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 396 

ลบ.ม. (ซ่อมแซมในส่วนท่ี

ชำรุดเสียหาย) 

68,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 

10 จากแยกคลองลำชมพูด้าน

ทิศตะวันออก จากสะพาน

คอนเวิร์ด ถึงป่าช้าวัดหนอง

แขม กว้าง 3 เมตร ยาว 

1600 เมตร ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 704 ลบ.ม. 

180,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 4 

สาย กม.8 จากทางเข้าถนน

พหลโยธิน ถึงบ้านนายสำราญ 

โสภาบุญ กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือคิดเป�นพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1080 ตารางเมตร (ตาม

แบบ อบต.หนองแขม 

กำหนด) และปรับปรุง

ถนนลาดยางโดยปูผิวทางแอส

ฟ�ลท์ หมู่ท่ี 12 สายหน้าวัด

ใหม่สันติธรรม กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 505.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือคิดเป�นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 2020 ตาราง

เมตร 

915,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
ก่อสร้างโดมหลังคา

อเนกประสงค์ ขนาด 22*12 
0.00 487,500.00 0.00 459,300.00 0.00 28,200.00 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

อาคารเรียน 
150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 

สายบ้านนายเภา พุ่มสุวรรณ์ 

ถึงบ้านนางไพบูลย์ ลายน้ำ

เงิน 

316,000.00 0.00 31,000.00 0.00 285,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ท่ี 11 

จากบ้านนายบุญมี ศรีโสภา 

ถึงบ้านนางวิไล สมัครการ 

423,000.00 0.00 22,000.00 0.00 401,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 

ซอยบ้าน นายอุดม แตงไทย 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 

เมตร 

0.00 66,500.00 0.00 66,400.00 0.00 100.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง

ลูกรังหมู่ท่ี 1 ซอยบ้านนาย

อุดม บุญสร้อย ถึงคลองวัง

กระทุ่ม 

50,900.00 0.00 50,900.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 

ซอยบ้านนายประเชิญ วงษา 

ถึงไร่นางสาวชลดา 

ทองเหลืองสุข 

56,700.00 0.00 8,700.00 0.00 48,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
ชดเชยสัญญาแบบปรับราคา 

(ค่าK) 
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ท่ี 5 

จากปากทางเข้าหนองแขม 
59,000.00 0.00 9,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูผิว

ทางแอสฟ�ลท์ หมู่ท่ี 9 สาย

ทางเข้าหมู่บ้าน 

262,000.00 0.00 64,100.00 0.00 197,900.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 13 

จากแยกหมู่ท่ี 10 ถึงหน้าบ้าน

นายกิมสิน ป�ญญา 

425,000.00 0.00 22,600.00 0.00 402,400.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ปรับรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 10 

สายหลักจากแยกหมู่ท่ี 9 ถึง

คลองลำชมพู 

549,000.00 0.00 213,100.00 0.00 335,900.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าจ้างออกแบบ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5,281,700.00 554,000.00 554,000.00 525,700.00 1,940,200.00 28,300.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 

โครงการสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแขม 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 

25,000.00 
0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00  

งานบริหาร

ท่ัวไป 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สถานท่ีกลาง) อ.โคกสำโรง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานบริหาร

ท่ัวไป 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการจัดงานรัฐพิธี/วัน

สำคัญทางศาสนาและ

วัฒนธรรม 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

ขยายเขตติดต้ังหม้อแปลง

สำหรับอาคารเรียนโรงเรียน

บ้านหนองไผ่ 

400,000.00 0.00 124,000.00 0.00 0.00 276,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านท่าม่วง 
228,000.00 0.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมู่ท่ี 1 
5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมู่ท่ี 11 
7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมู่ท่ี 13 
6,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,980.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมู่ท่ี 4 
5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมู่ท่ี 6 
5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี หมู่ท่ี 1 
7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี หมู่ท่ี 10 
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี หมู่ท่ี 11 
7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี หมู่ท่ี 2 
12,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,320.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี หมู่ท่ี 5 
9,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,940.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

โครงการฝ�กอบรมฟ��นฟูความรู้

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อส

ม.) หมูท่ี 3 

9,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,650.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 1 
7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 10 
5,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 11 
5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 12 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 13 
6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 2 
7,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,645.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 3 
10,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,350.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 4 
7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 5 
9,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,940.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 6 
7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข

ป�ญหายาเสพติด หมู่ท่ี 9 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่

ท่ี 7 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หมู่ท่ี 

4 

7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หมู่ท่ี 

6 

7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น ๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หมู่ท่ี 

8 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

พร้อมติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 

หมู่ท่ี 8 จากทางเข้าบ้านพุน้ำ

ทิพย์ 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 361,214.88 38,785.12 

งานไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

พร้อมติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 

หมู่ท่ี 5 จำนวน 3 จุด1.

บริเวณบ้านนายชุมพร พุ่ม

วิไล2.บริเวณบ้านนายชัยวุฒิ 

วิญญารัตน์3.บริเวณนายดำรง 

นุ่มน้อย 

0.00 281,854.05 0.00 0.00 281,854.05 0.00 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบล

หนองแขม 
50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้

เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอำเภอ

โคกสำโรง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจัดงานแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
28,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีกวน

ข้าวทิพย์ 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริมการเกษตร เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป�นสาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนการดำเนินงาน

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจำ

ตำบลหนองแขม 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,492,275.00 281,854.05 124,000.00 0.00 1,019,068.93 631,060.12 
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ส่วนท่ี 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

----------------- 

4.1 บทสรุป/ป�ญหา/อุปสรรค 

  1. ในป� 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตาม

แผนการดำเนินงาน    จำนวน 77  โครงการ  คิดเป�นร้อยละ 79.58 

  2. โครงการท่ีไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

   2.1  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.    

    ป�ญหา/อุปสรรค   เนื่องจากงบประมาณคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว 

    แนวทางการแก้ไขป�ญหาจึงได้ขออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมคาดว่าจะดำเนินการใน

ป�งบประมาณ  2564                               

   2.2  โครงการฝ�กอบรบและทบทวน อปพร.    

    ป�ญหา/อุปสรรค  เนื่องจากยังไม่มีบุคลากรท่ีสนใจเข้าร่วมตามจำนวนท่ีสามารถดำเนินโครงการได้ 

    แนวทางการแก้ไขป�ญหา ประชาสัมพันธ์สรรหาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและคาดว่าจะดำเนินการได้

ในป�งบประมาณ  2564 

   2.3  โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพระราชดำร ิ   

    ป�ญหา/อุปสรรค   เนื่องจากยังไม่สามารถอุดหนุนได้เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านต้องมีการยก

ร่างระเบยีบการเงินของหมู่บ้านก่อน โดยอำเภอต้องดำเนินการให้ 

    แนวทางการแก้ไขป�ญหา นำโครงการป�  2563  ท้ังหมดมาดำเนินการในป�  2564 

4.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป� 

  1. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  เม่ือวันท่ี15  ตุลาคม  2561 เป�น

ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขม  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       10 8 8.00 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมในเขต

จังหวัด       

10 8 8.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 

 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 

 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 

 

  2.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมในแต่ละประเด็นเป�นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 1.1ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น 

ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

ลักษณะภู มิประเทศ ลักษณะ

ภู มิ อ าก าศ  ลั ก ษ ณ ะขอ งดิ น  

ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ

ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/

ก า รป ก ค รอ ง  เช่ น  เข ต ก า ร

ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

 

2 2 10  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 1.2 ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การ

ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ

เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล

เก่ียวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ

และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

 1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม 

เช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  

อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม

สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

 1 .4  ข้อ มู ล เก่ี ยว กับ ระบบบริการ

พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ

ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

 1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ 

เช่น การเกษตร การประมง การปศุ

สั ต ว์  ก ารบ ริ ก าร  ก าร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 10  

 1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม เช่น  การนับ ถือศาสนา 

ประเพณีและงานประจำป� ภูมิป�ญญา

ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ

ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

3 3 15  

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการ

ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 5  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 1 .9  ก ารป ระชุ มป ระชาคมท้ อ ง ถ่ิ น 

รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ

ป ระชุ ม ป ระช าค ม ท้ อ ง ถ่ิ น  โด ย ใช้

กระบ วนการ ร่วม คิด   ร่วมท ำ ร่วม

ตั ด สิ น ใจ  ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ  ร่ ว ม รั บ

ประโยชน์ ร่วมแก้ป�ญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ป�ญหาสำหรับ

การพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

3 3 15  

รวม 20 19 95  

   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแขม 

  พบว่าข้อมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ท้ังข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  

การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            

ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลท่ีสำคัญอ่ืน ๆ  

  3.     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    

 3.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั งห วั ด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่ ว น ต ำ บ ล ห น อ งแ ข ม ใน เข ต จั งห วั ด 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแขม นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ป� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ Thailand 4.0  

2 2 2  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง

เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ

บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

1 13.33 13.33  

 3.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การ ศึกษ า  ส าธารณ สุ ข  ค วามย ากจน 

อาชญากรรม ป�ญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 

จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

เป�นต้น 

2 1 1  

 3.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน

รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ

เป�นอยู่ทั่วไป เป�นต้น 

2 6.66 6.66  

 3.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 

ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ

หรือสิ่ งที่ เกิด ข้ึน การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1  

 3.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในป�จจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน

ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness 

(จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส) และ T-

Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  

 3.7 สรุปประเด็นป�ญหาและความต้องการ

ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอป�ญหา 

ค้นหาสาเหตุของป�ญหาหรือสมมติฐานของ

ป�ญหา แนวทางการแก้ไขป�ญหาหรือวิธีการ

แก้ไขป�ญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ

แก้ไขป�ญหา 

2 2 13.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 3.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่

ได้ รับ  และการเบิ กจ่ายงบประมาณ  ใน

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป

สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา

ท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66  

 3 .9  ผ ลที่ ได้ รับ จ ากการด ำ เนิ น งาน ใน

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่น ผลที่

ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปป�ญหา

อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว

ทางการแก้ไข ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

1 1 6.66  

 รวม 15 14 93.34  

 

  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้มีการ

นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป�นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
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 4. ยุทธศาสตร ์

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

4 ยุทธศาสตร์ 65    

 4.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขมสอดคล้องกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน  

ประ เด็นป�ญ ห าการพัฒ นาและแนว

ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

แ ล ะ เชื่ อ ม โย งห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ แ ผ น

ยุท ธศาสตร์ช า ติ  20  ป�  แผน พั ฒ นา

เศ รษ ฐ กิ จ และสั งคม แห่ งช า ติ  แล ะ

Thailand 4.0 

10 8 12.31  

4.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขมในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ

ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป�  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

และ Thailand 4.0 

10 8 12.31  

4.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ

นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป�  และ Thailand 

4.0 

10 8 12.31  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 4.4 วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ต้องการจะเป�นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ

ท่ีเป�นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแขม และสัมพันธ์กับ

โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 4 6.15  

 4.5 กลยุทธ ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ

สิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแขมท่ีจะนำไปสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง

ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุ

วิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  

 4.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล

ยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี

ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ี

จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

 4.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ ในการวางแผน

พัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ซ่ึง

เกิดจากศักยภาพของพ้ืน ท่ีจริง ท่ี จะ

นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแน

น 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 4.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุด มุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน

อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

แขมท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการ

พัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป� โดยระบุ

แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  

 

 4.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนา

ท้ อง ถ่ิน ท่ี เกิ ด ผลผลิ ต /โค รงก ารจ ากแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สั งค ม แ ห่ งช าติ  ฉ บั บ ท่ี  1 2   Thailand4.0 

แผนพัฒ นาภาค/แผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวัด /

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมในเขต

จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขม 

5 4 6.15  

 4.10 ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป�นผลผลิตท่ีเป�นชุดหรือเป�น

โครงการท่ีเป�นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 

ลักษณะเดียวกัน เป�นต้น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำ

โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

สี่ป�อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 57 87.69  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 

  จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป�ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี   

4.3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  1. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เม่ือวันท่ี  15 ตุลาคม 2561  เป�น

ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป�ไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  

10 9 9.00 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป�ไปปฏิบัติใน       

เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป�  5 4  

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  

 5.8 โครงการแก้ไขป�ญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

5 5  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ

งบประมาณ  

5 5  

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 5  

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  

รวมคะแนน  100 92 92.00 

 

  2.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมในแต่ละประเด็นเป�นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป� นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดทำ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแขม (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 

Analysis/ Demand ( Demand 

Analysis) / Global Demand แ ล ะ 

Trend ป� จจั ยและสถานการณ์ การ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง

น้ อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 

ครอบคลุม 

รวม 10 9 90.00  
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  3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ 

เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ

วดัจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็

คื อ ผ ล ผ ลิ ต นั่ น เอ งว่ า เป� น ไป ต าม ท่ี

ตั้ ง เป้ าห มาย เอาไว้ห รื อ ไม่ จำน วน ท่ี

ดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 

จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน

เท่ าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา

ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 

10 

 

5 

9 

 

5 

90.00 

 

50.00 

 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งท่ีกระทบ 

( Impact) โค ร งก า ร ท่ี ด ำ เนิ น ก า ร ใน        

เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  
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  4. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป�

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน

เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้

เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 

ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อความ 

10 

 

5 

9 

 

5 

90 

 

50 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป�นไปตาม

อำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 

สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มี

สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง

เป�นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี

ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

    

 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 

โค ร ง ก า ร ท่ี ด ำ เนิ น ก า ร ใน เชิ ง คุ ณ ภ า พ 

(Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  
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  5.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ 

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแขมในมิติต่าง ๆ จน

นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ 

SWOT Analysis/Demand  (Demand 

Analysis) / Global Demand/Trend หรือ

หลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแขมท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 

5 

8 

4 

80.00 

40.00 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ  ท่ี

สอดคล้องกับการแก้ไขป�ญหาความยากจน   หลัก

ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน       (ด้าน

การเกษตรและแหล่ งน้ ำ) (Local  Sufficiency  

Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  
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  6. โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป� น โครงการ ท่ี มี วัต ถุประสงค์สนองต่ อแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขมและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา

บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแขมท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 

มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ

พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ

ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป�นมา

ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี

ความเป�นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป�นทิศทางท่ีต้อง

ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวน

เท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 

กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา

ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ี

ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใคร

คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย

มี ห ล า ย ก ลุ่ ม  ให้ บ อ ก ชั ด ล ง ไป ว่ า ใค ร คื อ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป� 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง

โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 6.67  

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 โดย (1) ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (2) ยึดคนเป� น

ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทั ศน์ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป�  (4) ยึดเป้าหมายอนาคต

ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติ

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ป�ที่ต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ที่เป�นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง

การพัฒนา 

5 4 6.67  

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 123 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด

พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ

พัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัยและการปฏริูประบบ

เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการ

เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป�นเมือง (5) การสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป�น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

    

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน

จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง

นวัตกรรม (2 ) เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อน

ประเทศด้ วยภ าค อุตสาหกรรม  ไปสู่ ก าร

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ

ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

รวม ถึ งโครงการ ท่ี เติ ม เต็ มด้ วยวิท ยาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด

ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

5 4 6.67  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับ

ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้

กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึง

ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป�น

โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดข้ึนท่ีเป�นป�จจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขป�ญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง ค่ัง ยั่ งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป�นโครงการที่ ดำเนินการภายใต้พื้ นฐานความ

พอเพี ยงที่ ประชาชนดำเนิ นการเองหรือร่วม

ดำเนินการ เป�นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป�น

โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 

เป�นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก

สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) 

ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

(4) ความยุ ติ ธรรม  (Equity) (5) ความโป ร่งใส 

(Transparency) 

5 5 8.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้

สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มี

ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้

ในเชิงประจักษ์               มีความคลาดเคลื่อนไม่

มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง

งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน

สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืน 

ๆ 

 

 

5 5 8.33  

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ีชี ้ ว ัด ผ ล ง า น  (Key 

Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวั ด ได้  

(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 

( effectiveness) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ

(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ

กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ

วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ    (การคาดการณ์ คาด

ว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5 .12  ผ ลที่ ค าด ว่ า จ ะ ได้ รับ  ส อด ค ล้ อ ง กั บ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้ รับ เป� น สิ่ งที่ เกิ ด ข้ึ น ได้ จ ริ งจ ากการ

ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดข้ึน

จ ะต้ อ ง เท่ า กั บ วั ต ถุ ป ระส ง ค์ ห รือ ม าก ก ว่ า

วัต ถุประสงค์ ซึ่ งการเขียนวัต ถุประสงค์ควร

คำนึ ง ถึ ง  (1 ) มี ค วาม เป� น ไป ได้ และมี ค วาม

เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) 

วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 

ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 

เป�นเหตุเป�นผล  สอดคล้องกับความเป�นจริง (5) 

ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

5 5 8.33  

 รวม 60 57 95.00  
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

คำช้ีแจง  :  เป�นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะทำ

การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม................................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 

ไม่มีการ

ดำเนินการ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดทำร่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและป�ญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

2.2  มีการเป�ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพัฒนาองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 คำช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส่วนท่ี  1    ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

 1.2  รายงานผลการดำเนินงาน   

 

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน 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

และการบรกิาร

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 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป�นร้อยละ 

ของโครงการท่ี

ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 43 34 14.05 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน

เข้มแข็ง 
128 72 29.75 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และ คุณภาพชีวิต 28 13 5.37 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 
33 28 11.57 

รวม 242 147 60.74 

 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดำเนินการได้ (79 

โครงการ) 

คิดเป�นร้อยละของ

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป�นร้อยละ

ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 242 108,730,345.00 

32.64 53.74 
2 ตั้งในข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

147 30,303,951.00 

3 สามารถดำเนินการได้ 79 23,160,062.33 

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30  กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม   

ได้ดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้จำนวน 147 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 242 โครงการ ซ่ึงเป�นไปตามแผนการ

ดำเนินงานท่ีตั้งไว้ ซ่ึงโครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 

2563 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  ป�ญหาและอุปสรรค 

๑)  จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจำนวนมาก  เกินศักยภาพท่ีองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแขมจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละขอโครงการท่ีทำได้น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับ

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาท่ีมีอยู่ใน

ข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 ได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน – เดือน

กันยายน 2563 

  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ  และงบประมาณ

รวมถึงสถานะการคลัง  ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป�นั้น ๆ เพ่ือให้มีการดำเนินโครงการได้

ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจำนวนโครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในป�งบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

กับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดำเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดป�ญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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