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ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาแก้ว จึงขอประกาศผลการด า เนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.เขาแก้ว ดังนี้  
 ก. วิสัยทัศน์ 

"เขาแก้วน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงน าปัญญา รู้รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ 

1) การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนชรา สตรีและเด็ก 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
5) จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน 
6) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และบ ารุงรักษาระบบชลประทาน 
7) ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพและรายได ้
8) ชุมชนมีความเข้มแข็งและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
9) สนับสนุนการการป้องกันอุทกภัย และการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย 
10)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน และจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
11)  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
12)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
การพัฒนาด้านสังคม 
1. สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและการบ าบัดฟ้ืนฟู 
2. ส่งเสริมการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
4. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
2. สนับสนุนการเรียนรู้ และเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม 
3. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
5. สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
1. การป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนป้องกัน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ของหน่วยงาน 
 



3 

ง. การวางแผน 

อบต.เขาแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)      
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  

อบต.เขาแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาด้าน
สังคม 

29 6,953,600.00 29 6,202,200.00 31 7,896,200.00 34 8,046,200.00 34 8,046,200.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

29 2,845,649.00 29 2,710,372.00 30 3,300,372.00 30 3,380,372.00 30 3,380,372.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

279 45,108,200.00 279 106,984,210.00 295 173,324,760.00 376 212,737,880.00 376 212,737,880.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

22 7,800,000.00 22 4,758,000.00 24 16,384,000.00 26 16,594,000.00 26 16,594,000.00 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

25 1,770,000.00 25 1,985,000.00 28 5,017,000.00 31 6,236,200.00 31 6,236,200.00 

รวม 384 64,477,449.00 384 122,639,782.00 408 205,922,332.00 497 246,994,652.00 497 246,994,652.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.เขาแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 86 โครงการ งบประมาณ 12,825,969 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 21 8,020,288.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 2,370,981.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 39 1,669,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ 3 110,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 7 655,000.00 

รวม 86 12,825,969.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เขาแก้ว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  การพัฒนาด้านสังคม 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลส าคัญ 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและเฝ้าระวัง จุด
ตรวจช่วงเทศกาลส าคัญ  

ตั้งจุดตรวจเทศกาล ส าคัญต่างๆ จ านวน 2 ครั้ง 

2.  การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย ต าบล
เขาแก้ว 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความสามารถในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัยหรือรับมือกบัเหตุ
ฉุกเฉินในหมู่บ้านของตนเอง เกิดความรว่มมือ
ร่วมใจในการป้องกันภัย และสามารถพึง่พา
ตนเองได้อย่างปลอดภัย 

ผู้เข้ารับการอบรม ประมาณ 100 คน 

3.  การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการป้องกันตนเอง 

จัดอบรมให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง 

4.  การพัฒนาด้านสังคม การคุมก าเนิดสุนัขและแมว 183,280.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข แมว เพื่อควบคมุ
จ านวนสุนัขและแมว 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จ านวน 800 ตัว 

5.  การพัฒนาด้านสังคม 
การส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกัน
โรคติดต่อ/ โรคไม่ติดต่อ 

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

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อตามฤดูกาล กิจกรรมการรณรงค์หรือการป้องกันโรค จ านวน 1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

6.  การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ในชุมชน 

120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ ในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 4 ครั้ง 

7.  การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก
พิษสุนัขบ้า 

183,280.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จ านวน 1500 ตัว 

8.  การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสัตว ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพษิสุนัขบ้า 

8,328.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ 

ส ารวจข้อมูล และขึ้นทะเบียน สุนขัและแมว จ านวน 1500 ตัว 

9.  การพัฒนาด้านสังคม 
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 

120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 6 หมู่บ้าน 

10.  การพัฒนาด้านสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด ในพืน้ที่ตาม
นโยบายรัฐบาล 

- ตั้งด่านตรวจยาเสพติด - ตรวจหาสารเสพติดในต าบล -เกิด
กิจกรรม อบรม ให้ความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติด 

11.  การพัฒนาด้านสังคม 
สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ต าบลเขาแก้ว 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรมสร้างความรัก 
ความอบอุ่น ความเขา้ใจในครอบครัว  

กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ จ านวน 1 ครั้ง 

12.  การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมการ 20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมการพฒันา กิจกรรมการพัฒนาสตรี จ านวน 1 ครั้ง 
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พัฒนาสตร ี ส านักงานปลัด อบต. สตรี  

13.  การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการรวมใจเทิดทูนสถาบัน สร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท ์สร้างความ
เข้มแข็ง ให้ชุมชน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนรู้รักสถาบัน สร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความเข้มแขง็ชุมชน 

จัดท าโครงการ จ านวน 1 ครั้ง 

14.  การพัฒนาด้านสังคม สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก ต าบลเขาแกว้ เด็กและเยาวชนในต าบลเขาแก้ว จ านวน ๕๐ คน 

15.  การพัฒนาด้านสังคม สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,306,400.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้สูงอายุ 
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุ จ านวน 540 คน 

16.  การพัฒนาด้านสังคม สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,440,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้สู
พิการ ได้รับการดูแลอยา่งทั่วถึง 

ผู้พิการ จ านวน 92 คน 

17.  การพัฒนาด้านสังคม สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้ป่วย
เอดส์ ได้รับการดูแลอยา่งทั่วถึง 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 2 คน 

18.  การพัฒนาด้านสังคม 
อุดหนุนงบประมาณกองทุนสวัสดกิาร
ชุมชนต าบลเขาแกว้ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แกก่องทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลเขาแกว้ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเขาแกว้ จ านวน 1 แห่ง 
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19.  การพัฒนาด้านสังคม 
อุดหนุนงบประมาณกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแกว้ 

63,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาแก้ว 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาแกว้ 
จ านวน 1 แห่ง 

20.  การพัฒนาด้านสังคม 
จัดท าหรือสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

250,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้อาสาสมัครภยัพิบัติสามารถเป็นผูช้่วย
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับพื้นที ่

อาสาสมัคร ภยัพิบัต ิ๕๐ คน 

21.  การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

36,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาแกว้ 

จ านวน 2 คน 

22.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

210,700.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับสารอาหารครบห้า
หมู่ และได้มาตรฐาน ถกูหลักอนามยั 

เด็กเล็ก ศพด. จ านวน 2 ศูนย์ 

23.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารเสริมนมแก่เด็กก่อนวยั
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

477,135.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์และเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี 

เด็กเล็ก ศพด. จ านวน 2 ศูนย์ 

24.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษา และสื่อการ
เรียนการสอน ใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

73,100.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมพัฒนาการและทกัษะการเรียนรู้ของ
เด็กก่อนวยัเรียน 

วัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จ านวน 2ชุด 

25.  การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน 744,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 3 โรงเรียน 
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ศาสนาและวัฒนธรรม ในเขตต าบลเขาแก้ว ส านักงานปลัด อบต. สะอาด ถกูหลักโภชนาการ 

26.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เครื่องเด็กเล่น  20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กใน ศพด.ได้มีเครื่องเล่นที่เสริม
พัฒนาการเพิ่มความรู้ และสร้างจินตนาการ  

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเด็กเล่น 2 ศพด. 

27.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมท า
กิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก จ านวน 1 ครั้ง  

28.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรมการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน จ านวน 1 ครั้ง  

29.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ
สถานที่และสนามเด็กเล่น ศพด.บา้นเขา
แก้ว  

100,000.00 

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

เพื่อปรับปรุงสถานที่ ศพด. ให้มีความสวยงาม 
และปลอดภยัต่อเด็ก 

ปรับปรุงสถานที่ ศพด.บ้านเขาแก้ว จ านวน 1 แห่ง 

30.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ
สถานที่และสนามเด็กเล่น ศพด.บา้น
นมโฑ  

100,000.00 

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

เพื่อปรับปรุงสถานที่ ศพด. ให้มีความสวยงาม 
และปลอดภยัต่อเด็ก 

ปรับปรุงสถานที่ ศพด.บ้านนมโฑ จ านวน 1 แห่ง 
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31.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 

32.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดฝึกอบรมอาชพีให้แก่ประชาชน 28,046.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในอาชพีที่สนใจ 
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 

จัดฝึกอบรมอาชพี จ านวน 6 ครั้ง 

33.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและกีฬาตา้น
ภัยยาเสพติด 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใจนักกีฬา ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา จ านวน 3 ครั้ง 

34.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สืบสานประเพณีลอยกระทง 120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่ และสืบทอดไปยังอนุชน คนรุ่นต่อไป 

จัดงานวันลอยกระทง จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

35.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่ และสืบทอดไปยังอนุชน คนรุ่นต่อไป 

จัดงานวันสงกรานต์ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

36.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการปกป้อง และเชิดชูสถาบันชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

18,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภกัดี และให้
ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีกัน ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานในวันส าคัญต่างๆ ดังนี้ ๑. วัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชฯ ๒. วันปิยมหาราช ๓.วันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชฯ ๔. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ๕. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ๖. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

37.  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่ และสืบทอดไปยังอนุชน คนรุ่นต่อไป 

จัดงานแห่เทียนพรรษา จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

38.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1 สายแปลงเกรด จาก
ถนนลาดยาง นานายเยื้อง สาสะ ถึงคลอง
หนีบ 

84,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม. 

39.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1 สายแปลเกรด จาก
ถนนลาดยาง นานายวิบูลย์ บุญถนอม ถึง
คลองระบายน้ าชยันาท-ป่าสัก 2 ซ้าย(ตา
ปุย) 

31,500.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร  

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ยาว 400 ม. ปริมาตรลูกรัง 60 ลบ.ม. 

40.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1สายคันคลองระบาย
น้ าชัยนาท - ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) จาก
ถนนลาดยางฝั่งทิศตะวันออก ถึงคลอง
หนีบ 

84,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ยาว 1,150 ม. ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. 



11 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

41.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการ กลบหลุมบอ่
พร้อมเกลี่ยหมู่ที1่ สายคันคลองระบาย
น้ าชัยนาท-ป่าสัก 2ซ้าย ตั้งแต่
ถนนลาดยางฝั่งตะวันตกถึงคลองหนีบ 

87,500.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ยาว 700 ม. ปริมาตรลูกรัง90 ลบ.ม.  

42.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 จากบ้านนางสัมฤทธิ์ 
อยู่เกิด ถึงถนน คสล.ที่สร้างใหม่ (สาย1 
ฝั่งทิศใต้) 

63,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ยาว 1,350 ม. ปริมาตรลูกรัง 210 ลบ.ม.  

43.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที ่2 ฝั่งทิศเหนือ 

35,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ยาว 700 ม. ปริมาตรลูกรัง 105 ลบ.ม. 

44.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที ่3 ฝัง่ทิศเหนือ 

35,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ยาว 700 ม. ปริมาตรลูกรัง 105 ลบ.ม. 

45.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ 35,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ยาว 500 ม. ปริมาตรลูกรัง 75 ลบ.ม. 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

พร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที ่4 ฝั่งทิศเหนือ สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เดินทางสัญจร 

46.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที ่4 ฝั่งทิศใต้ 

63,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ยาว 1,350 ม. ปริมาตรลูกรัง 205 ลบ.ม.  

47.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ยหมู่ที3่ สายบ่อปลาบู่ จาก
นานนายจ าเริญ ถึงนานายวิเชียร 

105,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ยาว 1,200 ม. ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม.  

48.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่3 สายต่อจากบอ่
ปลาบู่ ทางทิศตะวันตก 

63,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร  

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ยาว 700 ม. ปริมาตรลูกรัง 120 ลบ.ม. 

49.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จากบ้าน นาย
สามรวง น้อยหร่าย ถึงบ้าน นายส ามา 
ลอยเจียม 

326,300.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนน คสล.หมู่ที่ 5 ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 
ม. 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ช่าง 

50.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ติดต้ังไฟส่องทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 จาก
เขตหมู่8 ต.หาดอาษา ถึงบ้านนายสมจติร 
ส่งยิ้ม 

200,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก และปลอดภัยใน
ยามค่ าคืน 

ติดต้ังดวงไฟส่องสว่าง จ านวน 15 จุด  

51.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ยหมู่ที6่ สายคันคลองทิ้งน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ฝั่งตะวันตก จาก
สะพาน โป่งแค ถึงสะพานหนองจิก 

105,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ยาว 1,800 ม. ปริมาตรลูกรัง 270 ลบ.ม. 

52.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง หมู่ที่ 1 - 6 

53.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ว่างงาน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชพีมั่นคง 
เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที ่

ผู้มีรายได้น้อย/ผู้วา่งงาน จ านวน 6 คน 

54.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการถ่ายทอดความรู้ ด้านสหกรณ์ 
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้น าชุมชน ผู้น า
กลุ่ม และประชาชน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร พนกังาน ผู้น าชุมชน ผูน้ ากลุ่ม 
และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ือง
การสหกรณ์ 

จัดการอบรม จ านวน 1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

55.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ า จากนาผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่๑ 
ถึงสุดเขตหมู่ที่ ๑ (นานายมงคล ทอง
อินทร์) 

14,000.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้และ
สามารถส่งน้ าได้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูส่งน้ า หมู่ที่ ๑ ขนาดปากคูกวา้ง 2.00 ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 
1,400 เมตร  

56.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ าพร้อมขนยา้ย เส้นที่ ๑ (ฝั่ง
เหนือถนนลาดยาง) 

6,500.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้และ
สามารถส่งน้ าได้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูส่งน้ า หมู่ที่ ๒ ขนาดปากคูกวา้ง 2.00 ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 700 
เมตร 

57.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ าพร้อมขนยา้ย เส้นที่ ๒ (ฝั่ง
เหนือถนนลาดยาง) 

7,400.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้และ
สามารถส่งน้ าได้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูส่งน้ า หมู่ที่ ๒ ขนาดปากคูกวา้ง 2.00 ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 800 
เมตร  

58.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ าพร้อมขนยา้ย เส้นที่ ๓ (ฝั่ง
เหนือถนนลาดยาง) 

6,500.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้และ
สามารถส่งน้ าได้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูสง่น้ า หมู่ที่ ๒ ขนาดปากคูกวา้ง 2.00 ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 700 
เมตร  

59.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ขุดลอกคูส่งน้ าพร้อมขนยา้ย เส้นที่ ๔ (ฝั่ง 7,400.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้และ คูส่งน้ า หมู่ที่ ๒ ขนาดปากคูกวา้ง 2.00 ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 700 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

เหนือถนนลาดยาง) สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

สามารถส่งน้ าได้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร เมตร 

60.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 เร่ิมจากคลองส่ง
น้ าชลประทาน 6 ขวา ถึงนานายสง่า 
ขวัญอ่อน 

11,200.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้ และ
สามารถส่งน้ าได้ ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูส่งน้ า หมู่ที่ 3 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 250 เมตร 

61.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 3 เร่ิมจากคลอง
ขวาง ถึงสุดทางคลองหก 

29,000.00 

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

เพื่อให้คูทิ้งน้ ามีการระบายน้ าที่สะดวก รวดเร็ว 
คูทิ้งน้ า หมู่ที่ 3 ขนาดปากคูลึกเฉลี่ย 1 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 1,000 
ม. 

62.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ าติดคลอง ๖ ตะวันออก 
จากนานายบ ารุง เทียนซอ ถึงสุดเขตหมูท่ี่ 
๓ 

8,400.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้และ
สามารถส่งน้ าได้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูส่งน้ า หมู่ที่ ๓ ขนาดปากคูกวา้ง 2.00 ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 700 
เมตร 

63.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 สายข้างบ้านนาย
สุนันท์ โตทอง ผ่านบา้นนายล าไพ โตใย 
ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย 

8,400.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้ และ
สามารถส่งน้ าได้ ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูส่งน้ า หมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 1,200 ม. 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

(ตากวง) ช่าง 

64.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 เร่ิมจากนานาย
เกลี้ยง กัลณา ถึงนานายวิบูรณ์ บุญถนอม 

6,500.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้ และ
สามารถส่งน้ าได้ ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร  

คูส่งน้ า หมู่ที่ 3 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 1,000 ม. 

65.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 สายติด
ถนนลาดยาง สายหาดอาษา-หนองน้ า
เขียว เร่ิมจากนานายมานะ ถึงนานายก
ฤษณรงค์ นิ่มช้ า 

8,400.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้ และ
สามารถส่งน้ าได้ ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูส่งน้ า หมู่ที่ 3 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 1,500 ม. 

66.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 สายจากนา นาย
สมพงษ์ ลอยเจยีม ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท- ป่าสกั 2 ซ้าย (ตากวง) 

7,400.00 

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

เพื่อให้คูทิ้งน้ ามีการระบายน้ าที่สะดวก รวดเร็ว คูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 2,000 ม. 

67.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เร่ิมจากนา นาย
ประเสริฐ กรุดเงิน ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) 

7,400.00 

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

เพื่อให้คูทิ้งน้ ามีการระบายน้ าที่สะดวก รวดเร็ว คูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 1,300 ม. 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

68.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เร่ิมจากนานาย
น้อม พูลทอง ถึงคลองระบายน้ าชยันาท-
ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) 

11,200.00 

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

เพื่อให้คูทิ้งน้ ามีการระบายน้ าที่สะดวก รวดเร็ว คูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 1,200 ม. 

69.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เร่ิมจากนานาง
แป้ง มิ่งขวัญ ถึงคลองระบายน้ าชยันาท-
ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) 

7,400.00 

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

เพื่อให้คูทิ้งน้ ามีการระบายน้ าที่สะดวก รวดเร็ว คูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 400 ม. 

70.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 จากนานายส ามา 
ลอยเจียม ถึงคลองระบายน้ าชยันาท-ป่า
สัก 2 ซ้าย (ตากวง) 

7,400.00 

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

เพื่อให้คูทิ้งน้ ามีการระบายน้ าที่สะดวก รวดเร็ว คูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 700 ม. 

71.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 จากนานายสมิง 
ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท- ป่าสัก 2 ซ้าย 
(ตาปุย) 

11,200.00 

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

เพื่อให้คูทิ้งน้ ามีการระบายน้ าที่สะดวก รวดเร็ว คูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกวา้ง 2 ม. ยาว 1,000 ม. 

72.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางท่อพร้อมถมดิน ๒ จุด ขนาด ๐.๘๐ 
Ø จุดที่ ๑ โค้งหน้าโรงเรียนบ้านโป่งแค 

27,800.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้คูน้ ามีการส่งน้ าหรือระบายน้ าที่สะดวก ท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๕ ขนาด ๐.๘๐ Ø จุดที่ 1 จ านวน 10 ท่อนจุด
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

จุดที่ ๒ ถนนหน้าโรงน้ า สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

รวดเร็ว ทั่วถึงพื้นทีก่ารเกษตร ที่ 2 จ านวน 15 ท่อน  

73.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งและคูทิ้งน้ า ข้างบ้านนาย
ประสาร พิมพป์ระดับ พรอ้มขนยา้ย 

35,500.00 

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

เพื่อให้คูส่ง คูทิ้งน้ ามีการระบายน้ าที่สะดวก 
รวดเร็ว 

คูส่งน้ าและคูทิ้งน้ าหมู่ที่ 2 1. คูส่งน้ าขนาดปากกวา้งเฉลี่ย 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมขนยา้ย ระยะทาง 2,200 เมตร 
2. คูทิ้งน้ าขนาดปากกวา้งเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
พร้อมขนย้าย ระยะทาง 2,200 เมตร  

74.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอ
ดุลยเดช และโครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และน าไปเป็น
แบบอยา่งในการด าเนินชีวิต 

จัดโครงการจ านวน 1 ครั้ง 

75.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ประชุมประชาคมหมู่บา้น และต าบลเพือ่
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

20,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีเวทแีสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนท้องถิ่น 

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 

76.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ขุดลอกคูส่งน้ าแยกหนองแกว้ (ทิศ
ตะวันออกของคลอง ๖) เร่ิมจากนานาย
วิชัย มารศรี ถึง ถนนใต้ พร้อมฝังท่อทาง

23,400.00 

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

เพื่อให้คูส่งน้ ารองรับปริมาณน้ าได้มากขึน้ และ
สามารถส่งน้ าได้ ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

คูส่งน้ า หมู่ที่ ๓ขนาดปากคูกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร  



19 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ข้าม ช่าง 

77.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

30,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนกัถึงเรื่องขยะ 
และสามรถคัดแยกขยะ เพื่อลดขยะตั้งแต่ต้น
ทาง 

ส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ ประชากรทั้ง 6 หมู่บ้าน และจัดท าถัง
ขยะเปียกทุกครัวเรือน 

78.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

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

ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและปา่ไม้ 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คน 

79.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทยมี
ความสุข 

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

เพื่อด าเนินการโครงการคลองสวย น้ าใส ในการ
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในคูคลอง ฯลฯ 

จัดท าโครงการ จ านวน 1 ครั้ง 

80.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

สนับสนุนและช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
ธรรมชาติต่างๆ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ วาตภยั อุทกภยั อัคคีภยั ภัยแล้ง 
รวมถึงภัยพบิัติต่างๆ หรือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่
ประสบภัยพิบัติ หรอื ภยัธรรมชาต ิหรือ ได้รับความเดือดร้อน 
จ านวน 6 หมู่บ้าน 

81.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือสนับสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

การเลือกตั้งท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งระดับอื่น 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

82.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

อ าเภอเคลื่อนที่ และหรือ อบต.เคลื่อนที่ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที ่

อ าเภอเคลื่อนที่/อบต.เคลื่อนที่ จ านวน 1 ครั้ง 

83.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการพัฒนาบุคลากร 160,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถในการท างาน
ให้แก่พนักงาน 

พนักงานได้รับการฝึกอบรม จ านวน 1 ครั้ง 

84.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

160,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกฯพนกังาน ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 1 ครั้ง 

85.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีผนชุมชนในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาของหมู่บ้าน 

แผนชุมชน จ านวน 6 หมู่บ้าน 

86.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้อ าเภอสรรพยามีศูนยป์ฏิบัตกิารร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธภิาพ 

อุดหนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

อบต.เขาแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ จ านวนเงิน 9,059,123 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 15 โครงการ จ านวนเงิน 3,658,528 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 9 3,263,089.00 7 3,151,469.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 696,160.74 4 458,806.56 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 3 36,252.68 3 36,252.68 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1 7,000.00   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 1 12,000.00 1 12,000.00 

รวม 19 4,014,502.42 15 3,658,528.24 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เขาแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

40,000.00 9,450.00 9,450.00 30,550.00 

2.  การพัฒนาด้านสังคม 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

183,280.00 33,510.00 0.00 149,770.00 

3.  การพัฒนาด้านสังคม 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

183,280.00 33,510.00 0.00 149,770.00 

4.  การพัฒนาด้านสังคม 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว ์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

8,328.00 3,351.00 3,351.00 4,977.00 

5.  การพัฒนาด้านสังคม 
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมใจ
เทิดทูนสถาบัน สร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ สร้าง

20,000.00 9,000.00 9,000.00 11,000.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ความเข้มแข็งให้ชุมชน 

6.  การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,306,400.00 2,564,300.00 2,531,300.00 2,742,100.00 

7.  การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,440,000.00 546,000.00 536,400.00 894,000.00 

8.  การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000.00 14,000.00 12,000.00 46,000.00 

9.  การพัฒนาด้านสังคม 
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) ต าบลเขา
แก้ว 

63,000.00 49,968.00 49,968.00 13,032.00 

10.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา - 
ส าหรับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

210,700.00 54,560.00 54,560.00 156,140.00 

11.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 477,135.00 197,040.74 162,686.56 280,094.26 

12.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 744,000.00 420,560.00 237,560.00 323,440.00 

13.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง
เด็กเล่น 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

14.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสรรพยา โครงการ
ปกป้อง และเชิดชูสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

18,000.00 4,000.00 4,000.00 14,000.00 

15.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคจังหวัดชัยนาท 

200,000.00 29,502.68 29,502.68 170,497.32 

16.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช 
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

20,000.00 3,000.00 3,000.00 17,000.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

พระบรมราชินีนาถ 

17.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และต าบล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 3,750.00 3,750.00 16,250.00 

18.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30,000.00 7,000.00 0.00 23,000.00 

19.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 12,000.00 12,000.00 3,000.00 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุน จากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์            
แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์   
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้วทราบ           
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน     
ในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕64 

             ผ่องศรี  กันทะปา 
 (นายผ่องศรี  กันทะปา) 

                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว 

 


