
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   

ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕60 
คร้ังที่  1 

วันที่  20  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
------------------------ 

 

เรียน      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ขามสะแกแสง  ท่ีเคารพ  ทุกท่าน   

  

  ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง      
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2555   
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  เมื่อวันท่ี  30  ตุลาคม  2555  และได้      
แถลงนโยบายในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  4        
ประจ าปี  พ.ศ.  2555  ครั้งท่ี  1/2555  เมื่อวันท่ี  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

  1.  นโยบายเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการทันที 
       1.1  ปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตราก าลัง  เพื่อรองรับภารกิจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       1.2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
       1.3  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยี  การส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นรากฐาน
การวางแผนพัฒนาต าบล  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       1.4  ด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า  ท่ีได้รับ
ผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ  ให้สามารถใช้การได้ดี 
 

  2.  นโยบายหลักที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 
       2.1  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   (1)  การก่อสร้าง  ปรับปรุงและบ ารุงถนน  สะพาน  และทางระบายน้ า 
   (2)  การก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร    
และขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
   (3)  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายเขตไฟฟ้า 
   (4)  จัดให้มีบริการสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น 
   (5)  การติดต่อส่ือสาร 
 

       2.2  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  
สตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือเอดส์ 
   (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
   (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  นันทนาการ  การจัดให้มีสถานท่ีส าหรับ        
ออกก าลังกาย  และสวนสาธารณะ 
   (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   (5)  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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   (6)  การรณรงค์  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด  และการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
   (7)  การรณรงค์  และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่
ประชาชน 
   (8)  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
 

       2.3  นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
   (1)  ส่งเสริม  สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (2)  ส่งเสริม  ท านุบ ารุง  และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
   (3)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
 

       2.4  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใหม้ีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ 
   (2)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (3)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (4)  ด าเนินงานตามกฎหมาย  แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น  ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   (5)  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรมของ       
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างท้องถิ่น 
 

      2.5  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   (1)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   (2)  พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม  การเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ 
   (3)  เสริมสร้างการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
   (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้า  การบริการและร้านค้าชุมชน 
   (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
 

       2.6  นโยบายด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าตามแนวทางพระราชด าริฯ 
   (2)  สร้างจิตส านึก  ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
เพื่อสร้างความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   (3)  จัดหาสถานท่ีส าหรับท้ิงขยะ  และการก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฎิกูล  และน้ าเสีย 
ในชุมชนท่ีถูกสุขลักษณะ 
      

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ.  2552  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
 
 



3 
 

  ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง         
ขอสรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560         
โดยมีรายละเอียด  สรุปได้  ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุงและบ ารุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ า 
  1.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2  (เริ่มจากถนน  คสล. เดิม
ข้างบ้านเลขท่ี  86/1  บ้านนายจุล  วรากลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้าน  ด.ต. ประเทือง  เล็งกลาง)  
งบประมาณ  136,900  บาท  อยู่ระหว่างกันเงนิ  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  2.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ท่ี  3  (เริ่มจากข้างท่ีดิน  
นายแก้ว  แพรวกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างท่ีดิน  ด.ต. สมเกียรติ  รัตนปราณี)  งบประมาณ 
143,200  บาท  อยูร่ะหว่างกันเงนิ  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ท่ี  8  (เริ่มจากข้างท่ีดิน       
นางสุดตา  มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างท่ีดินนางช่ืนชม  ฮันเซน)  งบประมาณ  140,900  บาท    
อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพนั)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  4.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านคู  หมู่ท่ี 9  (เริ่มจากถนน คสล. เดิม ข้างท่ีดิน
นางสาย  จันทร์กลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงบ้านเลขท่ี  21  บ้านนางเตือน  มุ่งเครือกลาง)  งบประมาณ 
50,000  บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  5.  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี 10  (ตรงข้ามร้านค้าชุมชน
ติดล าห้วยเหนือ  คุ้มบ้านห้วย)  งบประมาณ  52,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)             
(ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  6.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี 10  (เริ่มจาก
บ้านเลขท่ี 7  บ้านนายสุนทร  เตยโพธิ์  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงตรงข้ามบ้านเลขท่ี 49  บ้านนางมน  ฉลองกลาง)  
งบประมาณ  58,500  บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  7.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  11  (เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  
255  บ้านนางสาวขนิษฐา  มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างท่ีดินนางเท่ียง  หมายต่อกลาง)  งบประมาณ  
138,300  บาท  อยูร่ะหว่างกันเงนิ  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  12  (เริ่มจากข้าง
บ้านเลขท่ี  6  บ้านนางระงับ  หมายตามกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงตรงข้ามบ้านเลขท่ี  4  บ้านนายอิทธิ    
แยังกลาง)  งบประมาณ  107,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงนิ  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  9.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ท่ี  14  (เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  
70  บ้านนายส าราญ  หวังรักกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  67/2  บ้านนายมี  สวยกลาง)  
งบประมาณ  130,000  บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  10.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ท่ี  1  (เริ่มจากข้างท่ีดินนางประนอม         
ชนะจอหอ  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างท่ีดินนางอรุณี  สุวรรณค า)  งบประมาณ  169,000  บาท  อยู่ระหว่าง
กันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพนั)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
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  11.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ท่ี  4  (ทางไปบ้านโนนกระถิน)  
แบ่งเป็น  6  ช่วง  งบประมาณ  288,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพนั)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  12.  โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี  10  (เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  
53  บ้านนางนกแก้ว  สอนลิลา  ไปทางทิศใต้  ถึงบ้านเลขท่ี  129  บ้านร้อยต ารวจโท  พินิจ  ปล่ังกลาง)   
งบประมาณ  77,800  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
 

  ๑3.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ท่ี  ๑  (เริ่มจาก
ถนนลาดยางสายบ้านขาม – บ้านบุละกอ  ไปทางทิศตะวันออก  ข้างอ่างเก็บน้ าห้วยร่วม  ถึงถนนลูกรังเดิม  (โครงการ
ปรับปรุงถนนลงลูกรังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐)  งบประมาณ  ๒๓๘,๐๐0  บาท  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  14.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ท่ี ๒  แบ่งเป็น 2 ช่วง  
ดังนี ้
  ช่วงท่ี 1  เริ่มจากถนนลูกรังเดิมข้างสหกรณ์การเกษตรอ าเภอขามสะแกแสง  (โครงการของ             
อ. ขามสะแกแสง  งบ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท)  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างท่ีดินนายสมโภชน์  อั่วกลาง   
             ช่วงท่ี 2  เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านบุละกอ  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงถนนลูกรังเดิม     
ข้างบ้านเลขท่ี  169  หมู่ท่ี  2  บ้านนายส าเภา  สุวรรณกลาง  งบประมาณ  372,๐๐0  บาท  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

   15.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ท่ี  ๓  แบ่งเป็น 
๒ ช่วง  ดังนี้ 
  ช่วงท่ี 1 – เริ่มจากถนนลูกรังเดิม  (โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕๕๙)   ไปทางทิศเหนือ  ถึงแยกข้างบ้านนายบุญมา  สุวรรณาโค)                              
  ช่วงท่ี ๒ – เริ่มจากถนนหินคลุก  (ช่วงท่ี ๑)  ข้างบ้านนายบุญมา  สุวรรณาโค  ถึงข้างสระเก็บน้ าของ
เทศบาลต าบลขามสะแกแสง  งบประมาณ  ๓๗๒,๐๐0  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม      
ปี 60) 
 

  16.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ท่ี  4  (เริ่มจากรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  ๖๙  หมู่ท่ี  4  บ้านนางกุหลาบ  ขอพักกลาง  ไปทางทิศตะวันตก      
ถึงร่องน้ าข้างถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านหนุก)  งบประมาณ  ๓๙๒,000  บาท  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (จ่ายขาดเงิน
สะสม  ปี 60) 
 

  17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ท่ี  ๔  (เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  ๗๑/๑  หมู่ท่ี  4  บ้านนางดลพร  กิตตโยทัย  ไปทางทิศใต้  ถึงข้าง
บ้านเลขท่ี  78/1  หมู่ท่ี  4  บ้านนางไม้  กลมกลาง)  งบประมาณ  ๒๐,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  18.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ท่ี  ๔  (เริ่มจาก
ถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านหนุก  (แยกป่าช้าบ้านหนุก)  ไปทางทิศใต้  ถึงท่ีนานางด า  ความหมั่น)  งบประมาณ     
477,๐๐0  บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ท่ี  ๖  (เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ข้างท่ีดินนายทวีป  จงอาจกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างสระเก็บน้ าโนนหญ้าคา)  
งบประมาณ  ๑๕๘,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
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  20.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ท่ี  ๖  (เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายไปบ้านเหนือ  ต. เมืองนาท  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างสามแยกไปบ้านนามาบ)  
งบประมาณ  ๒๓๙,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  21.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ท่ี  ๗  แบ่งเป็น  
๒  ช่วง  ดังนี้ 
  ช่วงท่ี 1 – เริ่มจากถนนลูกรังเดิม  (ถนนริมสระเก็บน้ าบ้านโนนหญ้าคาด้านทิศตะวันตก)                    
ไปทางทิศเหนือ   
  ช่วงท่ี ๒ – เริ่มจากถนน   คสล.  เดิม  ข้างประปาหมู่บ้าน  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงท่ีดินนายพยูง  พลมณี  
งบประมาณ  ๗๐๕,๐๐0  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  22.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ท่ี ๘  (เริ่มจากบริเวณ
ทางแยกข้างศาลตาปู่  ตรงข้ามบ้านเลขท่ี  ๙๙  หมู่ท่ี  ๘  บ้านนางกิตติยา  จงจิตกลาง  ไปทางทิศตะวันตก     
ถึงข้างท่ีนานายสุวรรณ์  จันทร์ฟ้า)  งบประมาณ  ๒๗๕,๐๐0  บาท  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (จ่ายขาดเงินสะสม       
ปี 60) 
 

  23.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคู  หมู่ท่ี  ๙  (เริ่มจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐)  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างสาม
แยกป่าช้าบ้านคู)  งบประมาณ  ๖๖๖,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  24.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี ๑๐  (เริ่มจากราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐)  
ตรงข้ามบ้านเลขท่ี  ๔๙  หมู่ท่ี  ๑๐  บ้านนางมล  ฉลองกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  ๗๑  หมู่ท่ี  ๑๐  
บ้านนายแสง  หวังกลุ่มกลาง)  งบประมาณ  ๕๖5,000  บาท  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  25.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  ๑๑  (เริ่มจาก
ถนน  คสล. เดิมสายไปคุ้มโนนงิ้ว  ไปทางทิศตะวันออกสุดเขตต าบลขามสะแกแสง)  งบประมาณ  ๖๖๕,๐๐0  บาท        
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  26.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  ๑๒  (เริ่มจากถนน
รอบบึงหนองโป่ง  ข้างประปาหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  ๑๒   ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างประปาหมู่บ้านริมบึง  หมู่ท่ี  ๑๔)  
งบประมาณ  395,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  27. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  ๑๒  (เริ่มจาก
ถนนลาดยางสายโนนไทย – อ. คง   ข้างบ้านเลขท่ี  ๑๙  หมู่ท่ี  ๑๒  บ้านนางปราณีต  ดังกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างท่ี
สาธารณะหนองสะแกเย็น)  งบประมาณ  ๑๙๙,๐๐0  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม        
ปี 60) 
 

  28.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  ๑๓  (เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายหลังโรงเรียนขามสะแกแสง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านว่าท่ีร้อยตรีสมบัติ     
โพธิ์นอก)  งบประมาณ  ๒93,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  29.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  ๑๓  (เริ่มจาก
ทางข้ามล าห้วยตะคุ  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างท่ีนานายตุลชัย  ดังกลาง)  งบประมาณ  227,000  บาท  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
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  30. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  ๑๓  (เริ่มจาก
ถนนลาดยางสายโนนไทย – อ. คง  ข้างโรงเรียนขามสะแกแสง  ไปทางทิศตะวันออกถึงข้างทางสาธารณะสายหนองมะค่า – 
สะแกราษฎร์  (โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน))  งบประมาณ  ๑7๙,๐๐0  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  
(จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  31.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ท่ี  ๑๔  (เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐)  ข้างบ้านนายส าราญ  
หวังรักกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  67/1  หมู่ท่ี  14  บ้านนายด า  ขอหน่วงกลาง)  งบประมาณ  
99,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  32.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ท่ี ๑๔  (เริ่มจากราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  (โครงการของ  อ. ขามสะแกแสง  งบ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท)  ข้างบ้านเลขท่ี  ๔๕   
หมู่ท่ี  ๑๔  บ้านนางก้อน  เนตรทิพวัลย์  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  138  หมู่ท่ี  ๑๔  บ้านนายสุพล  ชินนอก)  
งบประมาณ  186,000  บาท  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

   33.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  ๑๕  (เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  (โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙)  สายหลังวัด
บ้านหนุก  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี ๑๖  หมู่ท่ี ๑๕  บ้านนายถวิล ศรีม่วงกลาง) งบประมาณ ๒28,000 
บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

  34.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  ๑๕  (เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  (โครงการของ  อ. ขามสะแกแสง  งบ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท)  สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนอง
จาน  ไปทางทิศเหนือ  ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  (โครงการของ  อ. ขามสะแกแสง  งบ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท))  
งบประมาณ  ๖5,000  บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
 

   35.  โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  ๑๕      
(เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม – บ้านหนุก  ข้างบ้านนางบุญ  จงต้ังกลาง  ไปทางเหนือ  ถึงฟาร์มเล้ียงหมู)  งบประมาณ   
๓๑๘,๐๐0  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
  36.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ท่ี  ๕  (เริ่มจาก
ถนนลาดยางสายบ้านขาม – บ้านหนุก  ข้างบ้านเลขท่ี  ๑  หมู่ท่ี  ๕  บ้านนางสะอาด  จ่ีกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงบ้านเลขท่ี  
2  หมู่ท่ี  6  บ้านว่าท่ีร้อยตรี  ประจวบ  กลมกลาง)  งบประมาณ  ๒๒๗,๐๐0  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  
(จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
  รวมแนวทาง  1.1  จ านวน  9,051,600  บาท 
 
   1.2  แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุงและบ ารุงแหล่งน้ า  ประปา  และการขยายเขตประปา 
  37.  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า  คสล. ใต้ดินในบริเวณประปาหมู่บ้านนามาบ  หมู่ท่ี  5  
งบประมาณ  231,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงนิ  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
  38.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกล่ียแต่งล้มกอง ภายในหมู่บ้านคู  หมู่ท่ี  9 
  ช่วงท่ี 1 - เริ่มจากข้างบ้านนายลบ  หวังไรกลาง  ไปทาง ทิศใต้  ถึงข้างบ้านนางถวิล  กลีบกลาง 
  ช่วงท่ี 2 - เริ่มจากข้างบ้านนางวาสนา นาคา ไปทางทิศใต้  ถึงข้างท่ีดินนางสุภาพ โพธิ์นอก 
งบประมาณ  71,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  ข้อบัญญัติฯ   
ปี 60) 
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   39.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  13  (จุดเริ่มต้น
เช่ือมต่อจากท่อประปาหมู่บ้านเดิมข้างท่ีดินนางใบ  ด้วงสูงเนิน  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  222   
หมู่ท่ี  13  บ้านนายสมาน  มุ่งอุ่นกลาง)  งบประมาณ  185,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
  40.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  ๑๑  (ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านระบบสูบจ่ายตรง  หอถังสูงขนาด  ๑๐  ลบ.ม.  (ถังไฟเบอร์กลาส  จ านวน  ๔  ลูก)  ตามแบบส่วนบริหาร
จัดการน้ า  ส านักทรัพยากรน้ า  งบประมาณ  ๔78,7๐๐  บาท  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 60) 
  41.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านคู  หมู่ท่ี  ๙  (ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านคู  
หมู่ท่ี  ๙  งบประมาณ  ๑๕๘,000  บาท  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 60) 
  รวมแนวทาง  1.2  จ านวน  1,123,700  บาท 
 

  1.3  แนวทางการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้  และไฟฟ้าสาธารณะ 
  42.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ท่ี  6           
(เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  100  บ้านนางมล  อินทรจินดา  ไปทางทิศตะวันตก)  ด าเนินการในระหวา่งเดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2560  งบประมาณ  175,419.65  บาท  (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  (เงินอุดหนุนไฟฟ้า)    
ครั้งท่ี  5  วันท่ี  15  พ.ค. 60) 
  43.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี  12         
(เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี 50 บ้านนางเอี่ยม  จูกลาง  ไปทางทิศตะวันตก)  ด าเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2560  งบประมาณ  61,695.54  บาท  (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  (เงินอุดหนุนไฟฟ้า)  ครั้งท่ี  5  วันท่ี  
15  พ.ค. 60) 
  44.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  15     
(เริ่มจากตรงข้ามท่ีนานางสาวสวิช  มุ่งร่มกลาง  ไปทางทิศเหนือ)  ด าเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 
2560  งบประมาณ  102,797.37  บาท  (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  (เงินอุดหนุนไฟฟ้า)  ครั้งท่ี  5  วันท่ี  15  
พ.ค. 60)  
  รวมแนวทาง  1.3  จ านวน  339,912.56  บาท  
  

  1.4  แนวทางการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่นๆ  
  45.  โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง        
จ านวน  379,000  บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60)   
   

  1.5  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
  46.  โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการประชาชน  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 59 - 
30  ก.ย. 60  งบประมาณ  45,520  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 60) 
   

  รวมยุทธศาสตร์ที่  1 โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  46  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  10,939,732.56  บาท      
 
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1  แนวทางการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ        
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์  (HIV.) 
  1.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  
งบประมาณ  7,195,800  บาท 
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  2.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย. 60  งบประมาณ  2,182,400  บาท 
  3.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  
งบประมาณ  18,000  บาท 
   

2.2  แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุน  และการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  4.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ด าเนินการในระหว่างเดือนกันยายน  พ.ศ. 
2560  งบประมาณ  82,527  บาท 
  5.  ส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  อบต. ขามสะแกแสง  
งบประมาณ  140,000  บาท  (จ่ายเงินสมทบวันท่ี  12  เม.ย. 60)        
   

2.3  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.  โครงการเงินส ารองจ่ายเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(งบกลาง)  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  842,605  บาท 
  7.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ด าเนินการระหว่างวันท่ี   
29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60  งบประมาณ  22,818  บาท 
  8.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ด าเนินการระหว่างวันท่ี   
11 - 17  เม.ย. 60  งบประมาณ  20,568  บาท 
  9.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  อปพร.  ด าเนินการวันท่ี   11  ก.ย. 60  
งบประมาณ  30,000  บาท 
   

  2.4  แนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด  การสร้างความม่ันคง
และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน   และสถาบันทางสังคม 
   - 
  

  2.5  แนวทางการพัฒนา  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   - 
    

2.6  แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุนด้านกีฬา  นันทนาการ  และการจัดให้มีสถานที่    
ออกก าลังกาย  และสวนสาธารณะ 

10.   โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  13-18 มี.ค. 
60  งบประมาณ  26,380  บาท 

11.  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อ าเภอขามสะแกแสง  ด าเนินการวันท่ี    
23 ก.พ. 60  งบประมาณ  656  บาท 
   

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  11  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  10,561,754  บาท      
 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  3.1  แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา 
  1.  อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
ให้แก่ 
   1.1  โรงเรียนบ้านหนุก  งบประมาณ  12,000  บาท 
   1.2 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  งบประมาณ  10,000  บาท 
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   1.3  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)  งบประมาณ  12,000  บาท 
    1.4  โรงเรียนบ้านหนองจาน  งบประมาณ  20,000  บาท 
ด าเนินการวันท่ี  14 ม.ค. 60  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  54,000  บาท 
  2.  อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  ให้แก่  โรงเรียนบ้านหนุก  
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)  และโรงเรียนบ้านหนองจาน  ด าเนินการระหว่าง
วันท่ี  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  1,479,280  บาท 
  3.  โครงการอาหารเสริม(นม)  แก่เด็กนักเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบ  ให้แก่  โรงเรียนบ้านหนุก  
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)  และโรงเรียนบ้านหนองจาน  ด าเนินการระหว่าง
วันท่ี  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  415,099.44  บาท 
  4.  โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  ด าเนินการ
ระหว่างวนัท่ี   1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  143,920  บาท 
  5.  โครงการอาหารเสริม(นม)  แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  
ด าเนินการระหว่างวนัท่ี   1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  37,924  บาท 
   6.  ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  (ค่าเงินรายหัว
นักเรียน)  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี   1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  61,200  บาท 
  7. อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน
บ้านหนุก  ด าเนินการระหว่างวันท่ี   1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  20,000  บาท 
  8.  อุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  ให้แก่โรงเรียน     
บ้านหญ้าคาโนนแจง  ด าเนินการระหว่างวันท่ี   1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  20,000  บาท 
  9.  อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน
บ้านคู  (ประชาอุปถัมภ์)  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี   1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  20,000  บาท 
  10.  อุดหนุนโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้าน
หนองจาน  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี   1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  20,000  บาท 
  11.  อุดหนุนโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้แก่โรงเรียนขามสะแกแสง  
ด าเนินการระหว่างวนัท่ี   1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  40,000  บาท 
   

  3.2  แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี        
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  12.  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี  ด าเนินการวันท่ี  
5 เม.ย. 60  งบประมาณ  15,000  บาท 
   
  3.3  แนวทางการเสริมสร้าง  ท านุบ ารุง  และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

  - 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  12  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  2,326,423.44  บาท      
 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4.1  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ 
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  1.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  (จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อใช้ภายในส านักงาน อบต.)  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60  
งบประมาณ  1,281,990.17  บาท 
  2.  เงินเดือน  ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงาน  และลูกจ้าง  และ
สวัสดิการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น   
ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  9,796,187  บาท 
  3.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  1 ต.ค. 59 -          
30 ก.ย. 60  งบประมาณ  1,790  บาท 
  4.  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  1 ต.ค. 59 -          
30 ก.ย. 60  งบประมาณ  14,575  บาท 
  5.  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  ด าเนินการระหว่างวันท่ี          
1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  1,000  บาท 
  6.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ  อบต.  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย. 60  งบประมาณ  271,937.87  บาท 
  7.   โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน  (จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อใช้ภายในส านักงาน อบต.) ด าเนินการระหว่างวันท่ี  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  77,900 บาท 
  8.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร  
อบต.  (เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ)  
ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  264,624  บาท 
  9.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ  บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  ด าเนินการระหว่าง
เดือน ธ.ค. 59  งบประมาณ  169,430  บาท 
  10.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
งบประมาณ  122,768  บาท 
  11.  โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องท างานกองช่าง  อบต. ขามสะแกแสง  ด าเนินการ
ระหว่างวนัท่ี  21-23 ก.พ. 60  งบประมาณ  32,956 บาท 
  12.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็ก    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  ด าเนินการวันท่ี  13 ม.ค. 60  งบประมาณ  5,440 บาท 
 

  4.2  แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  แบบบูรณาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาคส่วน 
  13.  อุดหนุนเทศบาลต าบลโนนเมือง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  23 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60  
งบประมาณ  20,000  บาท 
  14.  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานรัฐพิธี  “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา  28  
กรกฎาคม  2560)  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  28  กรกฎาคม  60  งบประมาณ  4,000 บาท   
  15.  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงาน  “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  กิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอ าเภอขามสะแกแสง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  20 ก.ย. 60 - 26 ต.ค. 60  งบประมาณ  
30,000 บาท   
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  4.3  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    - 

   

  4.4  แนวทางการด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  16.  โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ในพื้นท่ี อบต.  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60  งบประมาณ  70,784  บาท 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  16  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  12,165,382.04  บาท      
 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  - 

 

 5.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 
  - 
 

 5.3  แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพอย่างยั่งยืน  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  28-29  
มี.ค. 60  งบประมาณ  107,720  บาท 

 
 5.4  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสินค้า  และร้านค้าชุมชน 
  - 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 5  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  107,720  บาท      

 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.1  การสร้างจิตส านึก  ตระหนัก  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ด าเนินการวันท่ี 
13 พ.ค.60  งบประมาณ  860  บาท 
 

  6.2  การบริหารจัดการ  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสียในชุมชน 
   -                                
  รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  860  บาท      
 

 รวมทั้งหมด  (6  ยุทธศาสตร์)  จ านวน  87  โครงการ  เป็นเงิน  36,101,872.04  บาท 
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