
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   

ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 
ครั้งที่  1/2561 

วันที ่ 31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

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

 

เรียน      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ขามสะแกแสง  ที่เคารพ  ทุกท่าน   

  

  ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง      
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2555   
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2555  และได้      
แถลงนโยบายในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4        
ประจ าปี  พ.ศ.  2555  ครั้งที่  1/2555  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

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

  2.  นโยบายหลักที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
       2.1  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   (1)  การก่อสร้าง  ปรับปรุงและบ ารุงถนน  สะพาน  และทางระบายน้ า 
   (2)  การก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตร    
และขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
   (3)  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายเขตไฟฟ้า 
   (4)  จัดให้มีบริการสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอ่ืน 
   (5)  การติดต่อสื่อสาร 
 

       2.2  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  
สตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
   (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
   (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  นันทนาการ  การจัดให้มีสถานที่ส 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  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ 
   (2)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (3)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (4)  ด าเนินงานตามกฎหมาย  แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น  ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
   (5)  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรมของ       
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างท้องถิ่น 
 

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

       2.6  นโยบายด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าตามแนวทางพระราชด าริฯ 
   (2)  สร้างจิตส านึก  ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
เพ่ือสร้างความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   (3)  จัดหาสถานที่ส าหรับทิ้งขยะ  และการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ าเสีย 
ในชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ 
      

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
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  ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง         
ขอสรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561          
โดยมีรายละเอียด  สรุปได้  ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
  1.  โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการประชาชน  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  งบประมาณ  35,020.05  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 61) 
 

   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1  (เริ่มจากถนน  คสล. เดิม  
ถนนสายหน้าโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง  (ถนนขาม 3 ซอย 14)  ไปทางทิศใต้)  งบประมาณ  187,000  
บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ  
ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  2.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2  (เริ่มจากถนน
ทางหลวงหมายเลข  2150  สาย อ.ขามสะแกแสง-อ. คง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  633       
บ้านนายสว่าง  วรากลาง)  งบประมาณ  55,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงิน
งบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  3.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  (เริ่มจาก
ข้างบ้านเลขที่  9  บ้านนายสร้อย  เทจอหอ  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างที่นานางเจียว  เกี้ยวกลาง)  
งบประมาณ  278,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  4.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4  (เริ่มจากถนนลาดยางสาย
บ้านขาม-บ้านห้วย  ข้างบ้านเลขท่ี  225/1  บ้านนายฉลอง  กลมลคร  ไปทางทิศใต้)  งบประมาณ  180,000  
บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ  
ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  5.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่  5  (เริ่มจากสาม
แยกนานายอ านวย  กลีบกลาง  ไปทางทิศใต้)  งบประมาณ  366,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้
ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  6.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6  (เริ่มจากข้าง
บ้านเลขท่ี  33  บ้านนางสุรัตน์  ตนโคกสูง  ไปทางทิศตะวันตก)  งบประมาณ  196,000  บาท  อยู่ระหว่าง 
กันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  
28  ส.ค. 61) 
  7.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ที่ 7  (เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  
108  บ้านนายละมัย  ฉลองกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  12  บ้านนางประเสริฐ  หวังกลาง)  
งบประมาณ  138,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  8.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  (เริ่มจากข้าง
บ้านเลขท่ี  225  บ้านนายจุล   โพธิ์ทอง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขที่  248  บ้านนางไขขวัญ      
ลานอก)  งบประมาณ  48,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
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  9.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  (เริ่มจากข้างที่
นานางสาวเรไร  ต่อด่านกลาง  ไปทางทิศใต้)  งบประมาณ  322,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้
ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  10.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างล าห้วยฉลุง  บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  (วางท่อระบาย
น้ า  คสล.  อัดแรงชั้น  3  ขนาด  Ø  0.80  เมตร  จ านวน  10  ท่อน)  งบประมาณ  41,000  บาท          
อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
  11.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9  (เริ่มจากประปา
หมู่บ้าน  ไปทางทิศใต้)  งบประมาณ  366,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงิน
งบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  12.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10  (เริ่มจากข้าง
บ้านเลขท่ี  37  บ้านนางเสมอ  วนากลาง  ไปทางทิศตะวันตก)  งบประมาณ  197,000  บาท  อยู่ระหว่าง  
กันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  
28  ส.ค. 61) 
  13.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  (เริม่จาก
ข้างที่นานางหมวย  พิณขุนทด  ไปทางทิศเหนือ)  งบประมาณ  315,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้
ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  14.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12  (เริ่มจากข้าง
บ้านเลขท่ี  4  บ้านนายอิทธิ  ยังกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขที่  64  บ้านนางบุญมา  แซ่อ้ึง)  
งบประมาณ  194,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  15.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13  (เริ่มจากข้างที่ดิน
นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทิศเหนือ)  งบประมาณ  202,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  
(โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  16.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  14  (เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 
130  บ้านนายละมุล  ฉลองกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างที่ดินนางสาวฐานิดา  ศรีม่วงกลาง)  งบประมาณ  
176,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ข้อบัญญัติฯ  ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
   17.  โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15  (เริ่มจากข้าง
บ้านเลขท่ี  103  บ้านนายจรัส  ขอมีกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงศาลตาปู่  (3  ช่วง))  งบประมาณ         
104,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่  28  ส.ค. 61) 
  18.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15  (เริ่มจากข้าง
บ้านเลขท่ี  172  บ้านนายมงคล  ดังกลาง  ไปทางทิศเหนือ)  งบประมาณ  146,000  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  (โอนเงินงบประมาณ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ข้อบัญญัติฯ ปี 61  เมื่อวันที่          
28  ส.ค. 61) 
  19.  โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  งบประมาณ  
334,600  บาท  อยู่ระหว่างกันเงิน  (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
  20.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2  (เริ่มจาก
ข้างบ้านเลขที่  619  บ้านนาวาอากาศโท  ส าเภา  สุวรรณกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงบ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาล
ต าบลขามสะแกแสง)  (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนสูง  เมื่อวันที่  13  ก.พ. 61)  ด าเนินการเสร็จ
แล้ว  งบประมาณ  83,185.94  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 61)   
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  21.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ที่  7     
(เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  11  บ้านนายก่วง  ทองโคกสูง  ไปทางทิศใต้)  (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ  
โนนสูง  เมื่อวันที่  13  ก.พ. 61)  ด าเนินการเสร็จแล้ว  งบประมาณ  22,838.76  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 61) 
   

  รวมยุทธศาสตร์ที่  1  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  3  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  141,044.75  บาท      
  และโครงการที่อยู่ระหว่างกันเงิน  จ านวน  19  โครงการ 
งบประมาณ  จ านวน  3,845,600  บาท      
 
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ด าเนินการระหว่างวันที่   

29 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  งบประมาณ  26,633  บาท 
2.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ด าเนินการระหว่างวันที่   

11 - 17 เม.ย. 61  งบประมาณ  52,580  บาท 
 

2.2  แผนงานการศึกษา 
  1.  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ด าเนินการวันที่  13 ม.ค. 61  
งบประมาณ  60,107  บาท 

 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ด าเนินการในระหว่างเดือนกันยายน  พ.ศ. 
2561  งบประมาณ  48,795  บาท 
  2.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ด าเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 
2561  งบประมาณ  43,524  บาท 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  ได้แก่  หมู่ที่  1,3,5,6,8,9,10,11,12  และหมู่ที่  15  ด าเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กันยายน  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  200,000  บาท     

 

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 - 
 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  1.  โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี  ด าเนินการวันที่  23  พ.ค. 61  งบประมาณ         
9,670  บาท 

 

2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 
1.   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ด าเนินการระหว่างวันที่  5 - 8 มิ.ย. 61  

งบประมาณ  40,840  บาท 
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2.7  แผนงานงบกลาง 
  1.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  
งบประมาณ  9,542,100  บาท 
  2.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  งบประมาณ  2,943,200  บาท 
  3.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  
งบประมาณ  18,000  บาท 
  4.  โครงการเงินส ารองจ่ายเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(งบกลาง)  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  งบประมาณ  119,103  บาท 

5.  ส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  อบต. ขามสะแกแสง  
งบประมาณ  120,726  บาท  (จ่ายเงินสมทบวันที่  18  ม.ค. 61)        

 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  2  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  13  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  13,225,278.00  บาท      

 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 
1.  โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  ด าเนินการ

ระหว่างวันที่   1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  งบประมาณ  120,500  บาท 
2.  โครงการอาหารเสริม (นม)  แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  

ด าเนินการระหว่างวันที่   1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  งบประมาณ  32,415.30  บาท 
  3.  โครงการอาหารเสริม (นม)  แก่เด็กนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ให้แก่  โรงเรียนบ้านหนุก  
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)  และโรงเรียนบ้านหนองจาน  ด าเนินการระหว่าง
วันที่  1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  497,350.88  บาท 

4.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง    
(ค่าจัดซื้อตู้เย็น)  ด าเนินการวันที่  6 ก.ค. 61  งบประมาณ  7,990 บาท 

5.  ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  (ค่าเงินรายหัว
นักเรียน)  ด าเนินการระหว่างวันที่   1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  งบประมาณ  42,500  บาท 
  6.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนุก  
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)  และโรงเรียนบ้านหนองจาน  ด าเนินการระหว่าง
วันที่  1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,604,000  บาท 

 

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  1.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และการเผยแพร่การแสดงพ้ืนบ้าน (ร าโทน)  
ด าเนินการระหว่างวันที่   19 - 20 ก.ย. 61  งบประมาณ  19,045  บาท 

 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  3  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  7  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  2,323,801.18  บาท      

 
 
 
 



7 
 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  (จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อใช้ภายในส านักงาน อบต.)  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61  
งบประมาณ  1,360,032.58  บาท 

2.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ  อบต.  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  งบประมาณ  78,397.92  บาท 
  3.  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ในพ้ืนที่ อบต.  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61  งบประมาณ  85,737  บาท 
  4.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร อบต.  ด าเนินการวันที่      
6  ก.ย. 61  งบประมาณ  10,590  บาท 

 

4.2  แผนงานการศึกษา 
1.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็ก      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  ด าเนินการวันที่  14 ก.พ. 61  งบประมาณ  5,835 บาท 
 

4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 - 
 

4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 - 
 

4.5  แผนงานงบกลาง 
  1.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ  บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  ด าเนินการระหว่าง
เดือน ธ.ค. 60  งบประมาณ  178,010  บาท 
  2.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
งบประมาณ  120,855  บาท 

 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  4  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  7  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  1,839,457.50  บาท      

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 - 
 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1.  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้  ด าเนินการวันที่  7  ก.พ. 61  งบประมาณ  
14,659  บาท 

 

5.3  แผนงานการเกษตร 
 - 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  5  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  14,659  บาท      
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 
 - 
 

6.2  แผนงานการเกษตร 
  1.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการวันที่ 
16 พ.ค.61  งบประมาณ  6,015  บาท 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  6  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  6,015  บาท      

 
รวมทั้งหมด  (6  ยุทธศาสตร์)  จ านวน  32  โครงการ  เป็นเงิน  17,550,255.43  บาท 

 และโครงการที่อยู่ระหว่างกันเงิน จ านวน  19  โครงการ  งบประมาณ  จ านวน  3,845,600  บาท      
 

  
 


	ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕61



