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  ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงป�จจุบัน  มาตรา 58/5  วรรคห้า ซ่ึงกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานโยบาย  ท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป�นประจำทุกป� กับท้ังประกาศรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเป�ดเผย ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป�นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงป�จจุบัน  มาตรา 58/5  วรรคห้า จึงขอประกาศผลการ

ดำเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2563  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการ

บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี    23   เดือน    ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

  

 (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

“ การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี 

    เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง  ยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 

 
 

1.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป�นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของ

ประชาชน ท้ังด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้เป�นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2. ด้านพัฒนาสังคม  เน้นการพัฒนาเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 

3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ต่าง ๆ  เพ่ือยกระดับความเป�นอยูแ่ละอำนวยความสะดวกในชุมชน 

4. ด้านพัฒนาแหล่งน้ ำ  เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ ำเพ่ือการบริโภค – อุปโภคและ            

เพ่ือการเกษตร 

5. ด้ าน พั ฒ น าสาธารณ สุ ข   เป� น ก ารดำ เนิ น งาน เก่ี ย ว กับ ส่ ง เส ริม สุ ขภ าพ อน ามั ย                    

ของประชาชนการควบ คุมและระวั งโรคติ ด ต่อ   มี ความรู้ ค วาม เข้าในการดูแล  ป้ อ งกันตน เอง                   

และครอบครัว จากโรคต่างๆ 

6. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร   เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชน           

ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เน้นการดำเนินการเก่ียวกับการส่งเสริม 

สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา 

สนับสนุนภูมิป�ญญาท้องถ่ิน   

8. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ี

เก่ียวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให้ เกิดความน่าอยู่และ               

มีความยั่งยืนพ้ืนท่ีการเกษตร สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแขม 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

พนัธกิจ (Mission) 



เป้าประสงคร์วม (Goal) 

แผนท่ี 
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1. ประชาชนมีความสะดวกด้านการคมนาคม ไฟฟ้าสว่างเพียงพอมีแหล่งระบายน้ำ 

2. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

3. ประชาชนมีสุขภาพดี 

4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษา  ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 

5. สร้างความสามัคคีและประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดี 

6. ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 

7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9. สังคมมีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด 

10. ประชาชนมีอาชีพสามารถสร้างรายได้ เลี้ยงตนเองได้ 

11. การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัหนองขอ่ย 

วดัพุน้ําทพิย ์

ร.ร.บา้นหนองไผ ่

ร.ร.บา้นท่าม่วง 

อบต.หนองแขม 

วดัโพธิช์ราราม 

วดัหนองจบัเขยีด 

ร.ร.วดัหนองแขม 



ข้อมูลทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแขม 

1. กายภาพ 
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 1.1  ท่ีตั้ง และอาณาเขต 

    ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ตั้งอยู่  ณ หมู่ท่ี 3 บ้านหนองไผ่เหลือง            

ตำบลหนองแขมเป�นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมมี

ระยะห่างอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ  8  กิโลเมตร 

   ตำบลหนองแขมมีระยะห่างอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ  8  กิโลเมตร 

และมีระยะห่างจากท่ีว่าการอำเภอหนองม่วงประมาณ  10 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลชอนสารเดช   อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลโคกสำโรง      อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

                    ติดต่อกับตำบลวังจั่น            อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเกาะแก้ว       อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลวังจั่น             อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

                    ติดต่อตำบลดอนดึง                อำเภอบ้านหม่ี   จังหวัดลพบุรี 

 1.2  ภูมิประเทศ / สภาพพ้ืนท่ี 

  1.2.1 พ้ืนท่ีประมาณ 40,925 ไร่ เป�นเนื้อท่ีทางการเกษตรประมาณ 33,564  ไร่ 

พ้ืนท่ีประมาณ 65.56 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป�นท่ีราบลุ่มสลับเนินเขาเล็ก ๆ ดินเป�นสีดำ  เหมาะแก่ 

การเกษตรกรรม หมู่ท่ี 1  หมู่ท่ี 2 เหมาะแก่การปลูกข้าว นอกนั้นเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ 

  1.2.2  แหล่งน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ  ได้แก่ คลองวังกระทุ่ม  คลองลำชมภู และคลอง

ชลประทาน 

  

 

 

 

 

 



2. การปกครองและประชากร 
-4- 

   

2.1  การปกครอง 

 ตำบลหนองแขม  แบ่งการปกครองออกเป�น 13 หมู่บ้าน   

 2.2  ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีประชากรท้ังสิ้น  4,537 คน  โดยแยกเป�นชาย  2,243 

คน  แยกเป�นหญิง  2,294  คน  โดยแยกเป�นช่วงอายุ ดังนี้ 

พ้ืนท่ี ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี  1  บ้านท่าม่วง 113 121 240 

หมู่ท่ี  2  บ้านใหม่พัฒนา 198 211 409 

หมู่ท่ี  3  บ้านหนองไผ่เหลือง 219 206 425 

หมู่ท่ี  4  บ้านหนองไผ ่ 204 215 419 

หมู่ท่ี  5  บ้านชอนขุด 234 256 490 

หมู่ท่ี  6  บ้านช่องแค 77 78 155 

หมู่ท่ี  7  บา้นหนองข่อย 167 195 362 

หมู่ท่ี  8  บ้านพุนำ้ทิพย์ 142 171 313 

หมู่ท่ี  9  บ้านกลุ่มสงิห์ 206 199 405 

หมู่ท่ี  10  บ้านหนองแขม 152 131 283 

หมู่ท่ี  11  บ้านหนองจับเขียด 195 184 379 

หมู่ท่ี  12  บ้านช่องแค  2 150 154 304 

หมู่ท่ี  13  บ้านไร่เจริญ 180 173 353 

รวม 2,243 2,294 4,537 

 

ท่ีมา : ข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ณ  4  พฤศจิกายน  2563 

 

 

 

 



3. สภาพทางเศรษฐกิจ 

4. สภาพทางสงัคม 
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 3.1 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ประเภท ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 

ทานตะวัน และฟ�กทอง โดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนในหมู่บ้าน ตำบล เพ่ือพัฒนาและแก้ไขสภาพทาง

เศรษฐกิจ 

   กลุ่มแม็กกาไซต์      หมู่ 1,2,10,11,13 

   โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปอาหาร       หมู่ 4 

   กลุ่มปลูกพืชไร่                                   หมู่ 3,6,9 

   กลุ่มปลูกฟ�กทอง     หมู่ 4,12 

   กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน       หมู่ 5,8 
 

3.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

   ป��มน้ำมันและก๊าซ  2 แห่ง 

    โรงสี   1 แห่ง  (หมู่ 5) 

   ร้านค้า/ฟาร์มไก่           58     แห่ง 
 

 

 

 

 

 

4.1  การศึกษา ตำบลหนองแขมมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง มัธยมศึกษา 1 แห่ง ดังนี้ 

   โรงเรียนวัดหนองไผ่        หมู่ 3 (ประถมศึกษา) 

   โรงเรียนบ้านท่าม่วง        หมู่ 1 (ประถมและมัธยม)  

   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  13  แห่ง 
   

 4.2   สถาบันและองค์กรศาสนา 

 -  วัด / สำนักสงฆ์  11 แห่ง (ยกเว้นหมู่ท่ี 4,6,13)  ดังนี้ 

   วัดท่าม่วง   หมู่ 1      วัดพัฒนาราม หมู่ 2 

   วัดหนองไผ่สามัคคี  หมู่ 3     วัดศรีรัตนประชาราม  หมู่ 5 

   วัดหนองข่อย  หมู่ 7      วัดชอนขุด   หมู่ 7 

   วัดพุน้ำทิพย์  หมู่ 8      วัดโพธิ์ชราราม  หมู่ 9 

   วัดหนองแขมสามัคคี  หมู่ 10     วัดหนองจับเขียด  หมู่ 11 

   วัดใหม่สันติธรรม หมู่ 12 
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4.3 สาธารณสุข 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม (หมู่ 5)     1      แห่ง  

   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ      ร้อยละ   100% 

4.4 ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

   ผู้สูงอายุ     จำนวน    894    คน  

   ผู้พิการ      จำนวน    166     คน 

   ผู้ป่วยเอดส์   จำนวน      2   คน 

   ผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ       จำนวน      -      คน 

4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   สถานีตำรวจ  (ตำรวจชุมชน)                1      แห่ง 

      รถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ำ     1      คัน 

      รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต           1      คัน  

      อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน   80   คน  

       4.6 การบริการพ้ืนฐาน 

 1.  การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)  มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุก

หมู่บ้าน เส้นทางเข้าหมู่บ้านเป�นถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และบางช่วงเป�นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงมีจำนวนถนน

โดยประมาณคือ 

   ถนนลาดยาง     6    สาย   

   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   23   สาย   

   ถนนลูกรัง    26   สาย  

   ราง/ท่อระบายน้ำ    40   แห่ง 

   สะพาน     3   แห่ง 

        2. การไฟฟ้า/ประปา   มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน 

   3. แหล่งน้ำ 

    ลำคลอง     3 แห่ง   

       ฝาย                      8       แห่ง 

       บ่อน้ำบาดาล          26      แห่ง 

    สระน้ำ /หนองน้ำ   5       แห่ง 

    อ่างเก็บน้ำ  1 แห่ง 

 

 

 

 

 



5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ใน  อบต.) 

                 ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี ตำบลหนองแขม  โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีจะแห้งแล้ง  ทรัพยากร 

ธรรมชาติมีน้อย  จะมีบ้าง  เช่น  คลอง  ลำธารสั้นๆ 

   5.2 มวลชนจัดตั้ง 

              ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น   ประมาณ  200  คน  

              อปพร.  150 คน  (ทุกหมู่บ้าน) 

          อาสาสมัครสายตรวจชุมชน 16 คน  

              กลุ่มเยาวชน  มีทุกหมู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 

4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านการพัฒนา 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1. การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

2. ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

3. การป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด 

4. การพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  

5. การส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

6. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและบรรเทาสาธารณภัย 

7. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และการพัฒนา อนุรักษ์ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และชุมชนเข้มแข็ง 

1. การพัฒนาอาชีพและรายได ้

2. การส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 

3. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

4. ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการและการบริการ

ประชาชน 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาทรัพยากร 

   มนุษย์ 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์องค์กร 

4. แนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 



การวางแผนพฒันา 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

จำนว

น 
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 

ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

การบริการ

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจดัทาํงบประมาณ 
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  อบต.หนองแขม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

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

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 34 4,807,454.05 

ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต 72 21,668,296.95 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง 13 475,000.00 

ด้านการพัฒนาการบริหารจดัการและการบริการประชาชน 28 3,353,200.00 

รวม 147 30,303,951.00 

   

¶    

               อบต.หนองแขม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้

มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ จำนวนเงิน 27,671,001 บาท มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ จำนวน 77 โครงการ จำนวนเงิน 22,415,082 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ 

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 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชมุชนเขม้แข็ง 4 120,999.00 4 120,999.00 

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการ

บริการประชาชน 

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

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

 

 



สถานะการเงินการคลัง ประจำป� 2563 
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หมวดรายรับ ประมาณการ รับจริง 

ภาษีอากร 650,000 67,357.56 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 10,000 15.513.70 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 170,000 271,343.02 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 500 5,238.20 

ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ 17,169,500 14,187,411.30 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 16,000,000 14,093,927.00 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44,735 44,735.00 

รวมรายรับ 34,044,735 28,631525.78 

 

หมวดรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 

งบกลาง 11,029,662.95 8,983,763.39 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,700 2,960,333.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 546,132 5,265,870.00 

ค่าตอบแทน 1,275,500 292,100.00 

ค่าใช้สอย 5,669,643 3,930,480.56 

ค่าวัสด ุ 1,655,468 1,002,180.92 

ค่าสาธารณูปโภค 477,000 386,000.00 

ค่าครุภัณฑ์  1,217,100 343,600.0068 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,494,200 1,940,200.00 

รายจ่ายอ่ืน 25,000 - 

เงินอุดหนุน 1,650,129.05 1,019,068.93 

รวมรายจ่าย 34,044,735 26,124,108.90 

 

 



รายจ่ายแยกตามแผนงาน 
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แผนงาน รายการจ่ายจริง 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,407,601.37 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 195,815.00 

3. แผนงานการศึกษา 3,768,379.21 

4. แผนงานสาธารณสุข 159,355.00 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 429,685.00 

6. แผนงานเคหะและชุมชน 3,424,758.93 

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 533,086.00 

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 164,086.00 

9.  แผนงานการเกษตร 50,000.00 

10. แผนงานงบกลาง 8,985,782.39 

รวมรายจ่าย 26,124,108.90 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประจำป�งบประมาณ 2563 และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐบาล หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนท่ีโดย

ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน

โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง  โดย

ได้แนบภาพถ่ายผลการดำเนินงานแนบท้ายนี้ 

ท้ังนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ

ประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

กรุณาแจ้งยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ

ดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

 

         

 

 



 

ภาพกิจกรรม 
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โครงสร้างพืน้ฐาน 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายประเชิญ  วงษา  ถึงไร่นางสาวชลดา  ทองเหลืองสุข   หมู่ท่ี  3  

ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                    หลังดำเนินงาน 

 

   
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.  สายบ้านนายเภา  พุ่มสุวรรณ์  ถึงบ้านนางไพบูลย์  ลายน้ำเงินหมู่ท่ี  7  ตำบล

หนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                    หลังดำเนินงาน 
 

   

 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.  สายหลักจากทางแยกหมู่ท่ี   9   ถึงคลองลำชมพู  โดยซ่อมบริเวณจากหน้า

บ้านนางประยูร   ชุมแสง   ถึงหน้าโรงเรียนวัดหนองแขมเก่า   หมู่ท่ี  10  ตำบลหนองแขม      อำเภอโคก

สำโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก่อนดำเนินงาน                        ระหว่างดำเนินงาน                    หลังดำเนินงาน   

                              

     



โครงสร้างพืน้ฐาน 
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โครงการก่อสร้างถนนคสล.  จากบ้านนายบุญมี   ศรีโสภา  ถึงไร่นางวิไล   สมัครการ 

หมู่ท่ี  11  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ก่อนดำเนินงาน                               ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน                

   
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 7 จากบ้านนายสมร แก้วล้อม ถึงถนนพหลโยธินบ้านพุน้ำทิพย์  ตำบล

หนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

 

            ก่อนดำเนินงาน                               ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 
 

    

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  จุดท่ี 1 บริเวณทางข้ามคลองไร่นายมงคล  พวงมาลา   

หมู่ท่ี  4  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

                ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

                        

    



โครงสร้างพืน้ฐาน 
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โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  จุดท่ี  2  บริเวณคันคลองเส้นสายตะวันออก  บริเวณไร่นายถวิล       

ภาคเจริญ  หมู่ท่ี  4  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

                        

     

โครงการซ่อมแซมท่อระบาย จุดท่ี 3 บริเวณไร่นายมนัส  จำเนียรทรง                                         

หมู่ท่ี  4  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุร ี

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

 

     

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย กม.7 ถึงไร่นายประเสริฐ  สุขเกษม                                           

หมู่ท่ี  4  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุร ี

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

 

    



โครงสร้างพืน้ฐาน 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย กม.8 ถึงไร่นายเอ้ือน  แซ่เม้า                                                      

หมู่ท่ี  4  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุร ี

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

 

      

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลุ่มบางพานยุบตัว                                                                

หมู่ท่ี  9  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุร ี

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

 

     

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง   จากปากทางเข้าบ้านหนองแขม                                                              

หมู่ท่ี  5  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุร ี

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

 

     
 



โครงสร้างพืน้ฐาน 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายคันคลองฝ��งตะวันตก  ถึงเขตติดต่อหมู่ท่ี  4 หมู่ท่ี  6  ตำบลหนองแขม  

อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

     

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูผิวทางแอสฟ�ลท์  สายทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  9  ตำบลหนองแขม  

อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลังดำเนินงาน 

 

     

โครงการปรับปรุงถนนคสล.  จากแยกหมู่ท่ี 10  ถึงหน้าบ้านนายกิมสิน  ป�ญญา  หมู่ท่ี  13           ตำบล

หนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก่อนดำเนินงาน                            ระหว่างดำเนินงาน                         หลงัดำเนินงาน 

 

     



โครงสร้างพืน้ฐาน 
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โครงการประสานแผนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) หมู่ท่ี 1  บ้านท่าม่วง ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  

จังหวัดลพบุรี เช่ือมต่อ หมู่ท่ี  1  บ้านวังกระเบียน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

   

   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)  กม.9 หมู่ท่ี  5 บ้านชอนขุด  ตำบลหนองแขม อำเภอ

โคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  เช่ือมต่อ หมู่ท่ี  ๗ บ้านนาโคก  ตำบลวังจั่น  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 
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                              วันเฉลิมพระชนมพรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง        

   

   
วันเฉลิมพระชนมพรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 

ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง 
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วันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ในพฤหัสบดีท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒       

ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

   

 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด สระสาธารณะ 

ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
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พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 

     

  

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ฯ    
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พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  

  
 

วางพวงมาลาเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีบำเพ็ญกุศล

และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม) 
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการจัดทำหน้ากาก

อนามัย และน้ำยาทำความสะอาดแบบไม่ใช้น้ำ (เจลล้างมือ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 

  

   
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดเช้ือไวรัสโควิด -19  พร้อมแจกแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือและแจกหน้ากาก

อนามัยแบบผ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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กิจกรรมสืบสานงานประเพณถีวายเทียนเข้าพรรษา ประจำป�พุทธศักราช 2563 ณ วัดหนองไผ่สามัคคี 

  

  
ต้อนรับคณะนักปกครองระดับสูง  รุ่นท่ี  73  นำโดย นายณรงค์  ชัยจำรัส  นายอำเภอโคกสำโรง ร่วม

ประชุมสนทนากลุ่ม ป�จจัยความสำเร็จในการขับเคล่ือนโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง : กรณีศึกษา อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  
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ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโคกสำโรง  (ศป.ปส.อ.โคกสำโรง)  จัดการประชุม

ฝ�กอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับส่ิงเสพติดให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแขม 

  

  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

แขม ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรม การปรับปรุง/

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส 
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รางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

ระดับอำเภอด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

     
 

โครงการคัดแยกขยะเพ่ือชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 

 

   
 

โครงการหนองแขมใส่ใจเฝ้าระวังมือเท้าปาก 
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โครงการป้องกันไข้เลือดออกและไวรัสซิก้า 

  

  
 

โครงการป้องกันกันและแก้ไขป�ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  
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กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร “ no form” 

 

  
กิจกรรม ถังหมัก รักษ์โลก (Green Cone) นวัตกรรมในการกำจัดขยะเป�ยกในครัวเรือน  

  
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 
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โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้นำชุมชน   
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โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองไผ่ 

  

  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 
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ประชุมประชาคมระดับตำบลเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

  

  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

“ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย” 
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ประสานขอรับงบประมาณภัยแล้งจากจังหวัดลพบุรีได้รับการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือการเกษตร  จำนวน  8  ระบบ  3,330,000  บาท  และงบประมาณการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ

การเกษตร  จำนวน  17  บ่อ  เป�นเงิน 4,115,700 บาท 

  

  
 


