
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
----------------------------- 

 
  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  58/5  วรรค  5  และวรรค  6  และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้มีมติรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในการ
ประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวนัที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  เพ่ือประชาสัมพันธ์  ปิดประกาศให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้) 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2563 
    

        (ลงชื่อ)    ดอกไม้  พากลาง 
                  (นางดอกไม้  พากลาง)      
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   

ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 
ครั้งที่  1/2562 

วันที ่ 27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

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

 

เรียน      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
ที่เคารพ  ทุกท่าน   

  

  ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2555   และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2555  และได้แถลงนโยบายในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต 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 าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       1.2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้
ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
       1.3  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยี  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นรากฐานการ
วางแผนพฒันาต าบล  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       1.4  ด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า  ที่ได้รับผลกระทบ
และความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ  ให้สามารถใช้การได้ดี 
 

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

       2.2  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  สตรี   
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
   (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
   (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  นันทนาการ  การจัดให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย  
และสวนสาธารณะ 
   (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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   (5)  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (6)  การรณรงค์  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด  และการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
   (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  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
 

       2.4  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ 
   (2)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (3)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (4)  ด าเนินงานตามกฎหมาย  แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   (5)  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น  
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  เพ่ือสร้าง
ความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   (3)  จัดหาสถานที่ส าหรับทิ้งขยะ  และการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ าเสียในชุมชน 
ที่ถูกสุขลักษณะ 
      

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
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  ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ขอสรุปรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562  โดยมีรายละเอียด  สรุปได้  ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.  โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการประชาชน  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 61 - 
30  ก.ย. 62  งบประมาณ  37,816  บาท 

   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561  (โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากถนน  คสล. เดมิ
ถนนสายหน้าโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง  (ถนนขาม 3  ซอย 14))  ไปทางทิศใต้  ด าเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่  
30  พ.ค. 62  งบประมาณ  181,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  2.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2 
  - เริ่มจากข้างที่ดินนายอนิรุทธ์  อิสโร  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างที่ดินนางสาวศิริพร  วอกลาง  อยู่ระหว่างกันเงินที่  
ก่อหนี้ผูกพันเมื่อวันที่  30  ก.ย. 62  งบประมาณ  283,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  3.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3 
  - เริ่มจากตรงข้ามบ้านนางปั่น  เทจอหอ  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างที่นานางสายทอง  นันสันเทียะ  อยู่ระหว่างกันเงินที่ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณ  441,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  4.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี  2561  (โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ข้างบ้านเลขท่ี 
225/1  บ้านนายฉลอง  กลมลคร)  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  131  บ้านนางทอง  สระทองหลาง  อยู่ระหว่าง 
กันเงินที่ก่อหนี้ผูกพันเมื่อวันที่  27  ก.ย. 62  งบประมาณ  124,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  5.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่  5 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561  (โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น        
สามแยกนานายอ านวย  กลีบกลาง)  ไปทางทิศใต้  ถึงเหมืองน้ าถนนหัก  อยู่ระหว่างกันเงินทีก่่อหนี้ผูกพันเมื่อวันที่      
19  ก.ย. 62  งบประมาณ  182,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  6.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่  5 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  111/1  บ้านนายสงัด  มุ่งพูนกลาง  ไปทางทิศใต้  ด าเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่           
30  พ.ค. 62  งบประมาณ  110,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  7.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561  (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  ข้าง
บ้านเลขท่ี  33  บ้านนางสุรัตน์  ตนโคกสูง)  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  1  บ้านนายเอกชัย  พัฒนเศรษฐา  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่  27  ส.ค. 62  งบประมาณ  230,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  8.  โครงการขุดลอกร่องดินส่งน้ าบ้านโนนหญ้าคา  หมู่ที่  7 
  - เริ่มจากสระน้ าโคกหนองตะคร้อ  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงสระน้ าประปาหมู่บ้าน  อยู่ระหว่างกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  งบประมาณ  41,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  9.  โครงการปรับปรุงถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ที่ 7 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  47  บ้านนางวิลาวัลย์  ตากิ่มนอก  ไปทางทิศตะวันตก  ด าเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่     
30  พ.ค. 62  งบประมาณ  153,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
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  10.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561  (โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นข้างที่นา
นางสาวเรไร  ต่อด่านกลาง)  ไปทางทิศใต้  อยู่ระหว่างกันเงินทีก่่อหนี้ผูกพันเมื่อวันที่  20  ก.ย. 62  งบประมาณ  
309,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  11.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561  (โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น        
จากประปาหมู่บ้าน)  ไปทางทิศใต้  อยู่ระหว่างกันเงินทีก่่อหนี้ผูกพันเมื่อวันที่  19  ก.ย. 62  งบประมาณ     
274,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  12.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี  2561  (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  จากข้าง
บ้านเลขท่ี  37  บ้านนางเสมอ  วนากลาง)  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงตรงข้ามบ้านเลขที่  122  บ้านนายวิรัตน์  มุ่งภู่กลาง  
ด าเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่  23  ส.ค. 62  งบประมาณ  140,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  13.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561  (โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นข้างที่นา
นางหมวย  พิณขุนทด)  ไปทางทิศเหนือ  อยู่ระหว่างกันเงินทีก่่อหนี้ผูกพันเมื่อวันที่  19  ก.ย. 62  งบประมาณ  
299,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  14.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  30  บ้านนายเพชร์  จัดกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  33  บ้านนางปุ๋ย      
จัดกลาง  ด าเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่  30  พ.ค. 62  งบประมาณ  62,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  15.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13 
  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561  (โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ข้างที่ดิน         
นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง)  ไปทางทิศเหนือ  ด าเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่  30  พ.ค. 62  งบประมาณ 139,000 บาท        
(ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  16.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  14 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 11  บ้านนางส าเนา  ดีสวน  ไปทางทิศตะวันออก  ด าเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62  
งบประมาณ  158,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
   17.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15 
  - เริ่มจากจดุสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561  (โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ข้างบ้านเลขที่  172     
บ้านนายมงคล  ดังกลาง)  ไปทางทิศเหนือ  ด าเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62  งบประมาณ  149,000 บาท  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  18.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  อบต.ขามสะแกแสง  อยู่ระหว่าง   
กันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณ  126,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
  19.  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน  ที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก  เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งปลูกสร้าง  ด าเนินการวันที่  28 ก.พ. 62  งบประมาณ  125,000  บาท  (ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 
   20.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1 
  - เริ่มจากสุดเขตถนน  คสล. เทศบาลต าบลขามสะแกแสง  (ถนนลาดยางสาย  ทต. ขามสะแกแสง-บ้านบุละกอ)        
ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านนายชัยวัฒน์  ทองร่มโพธิ์  อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ        
262,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62)       
  21.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1 
  - เริ่มจากข้างที่ดินนางเสาวณีย์  คงกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างที่ดินนางอรุณี  สุวรรณค า  อยู่ระหว่างด าเนินการ
ออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  73,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62)    
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  22.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  610  บ้านนางสังวาลย์  มุ่งเฝ้ากลาง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างที่ดิน 
นางสาวประไพ เกล้ากลาง อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง งบประมาณ 67,000 บาท (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62)   
   23.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2 
  - เริ่มจากข้างที่ดินนายสุทธิ  ดวงกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างที่ดินนางลอย  หวังใกล้กลาง  อยู่ระหว่างด าเนินการ
ออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  438,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   24.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 363  บ้านนายวิศวะ  ศรีม่วงกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงสามแยกข้างรั้วโรงเรียนขามสะแกแสง  
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  599,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
  25.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4 
  - เริ่มจากสามแยกข้างทีด่ินนายณรงค์  สินสันเทียะ  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างที่ดินนางเภา  กลีบกลาง  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  993,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
  26.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่  5 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 65  บ้านนางสมศรี  หวังเคียงกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงสามแยกข้างที่ดินนายอ านวย  กลีบกลาง  
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  580,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   27.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  45  บ้านนางลัดดาวัลย์  อินทรจินดา  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างบ้านนายทัน  อินทรจินดา    
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  85,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62)                           
   28.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6 
  - เริ่มจากตรงข้ามบ้านเลขที่ 2 บ้านนางละเอียด จู๋กลาง ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขที่ 95 บ้านนางชม้าย  ลัดหนองขี  
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  679,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
  29.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8 
  ช่วงที่ 1  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 144  บ้านนายบู๊  ฤทธิ์กลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงถนนหินคลุกเดิม 
(โครงการของอ าเภอขามสะแกแสง  หมู่บ้านละ  250,000  บาท) 
  ช่วงที่  2 - เริ่มจากข้างที่ดินนางละม่อม มุ่งแฝงกลาง ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดินนายประเชิญ ลานอก 
(สุดเขต อบต. ขามสะแกแสง) 
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  1,261,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   30.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 37  บ้านนายธนูเทพ  วัชรเมฆขลา  ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างที่ดินนางจันทร์แรม ขอมีกลาง  
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  836,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62)   
   31.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10 
  - เริ่มจากรางระบายน้ า  คสล. เดิม (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2560) 
ตรงข้ามบ้านเลขท่ี 49  บ้านนางมน ฉลองกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี 71  บ้านนายแสง หวังกลุ่มกลาง  
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  611,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   32.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10 
  - เริ่มจากตรงข้ามที่นานายเทพพิทักษ์  ขวัญสันเทียะ  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงศาลากลางบ้านบุละกอ  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  609,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   33.  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่ 10   
  - ตรงข้ามร้านค้าชุมชน  ติดล าห้วยเหนือ  (คุ้มบ้านห้วย)  อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  
58,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
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   34.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11 
  - เริ่มจากถนน  คสล. เดิมข้างบ้านเลขที่ 252  บ้านนางรัชนี  ฤทธิ์กลาง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขที่  140  
บ้านนางแสงจันทร์  กกทองหลาง  อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  110,000  บาท  (ใช้จ่ายเงิน
สะสม ปี 62) 
   35.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  11  บ้านนายบุญ  เจริญสุข  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างที่ดินนางสังวาลย์  เจริญสุข        
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  282,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   36.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  143  บ้านนางละมุล  หวังหมู่กลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  39                     
บ้านนางเสริง ขอพันธ์กลาง  อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  269,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม 
ปี 62) 
   37.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12 
   จุดที่  1  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  17  บ้านนางสาวสมหมาย  มุ่งดีกลาง  ไปทางทิศตะวันออก       
ถึงข้างบ้านเลขท่ี  38  บ้านนายดัด  เดชสันเทียะ 
   จุดที่  2  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  48  บ้านนายเลี่ยม  หวังดีกลาง  ไปทางทิศตะวันออก               
ถึงข้างบ้านเลขท่ี  56  บ้านนางสาวเกวลิน  ขอผลกลาง 
   จุดที่  3  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  15  บ้านนางศิวลัย  รวมกลาง  ไปทางทิศตะวันออก                
ถึงข้างบ้านเลขท่ี  18  บ้านนายนรินทร์  รักด่านกลาง 
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  509,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
  38.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13 
  - เริ่มจากสามแยกข้างที่ดินนายสุรศักดิ์  ใจรักเรียน  ไปทางทิศใต้  (เลียบล าห้วยโกรกตะโก)  ถึงสามแยกข้างที่ดิน 
นายจอย  หวังรวมกลาง  อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  486,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม     
ปี 62) 
   39.  โครงการขุดสระน้ าติดล าห้วยโกรกตะโกข้างประปาหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13 
  - ปริมาตรดินขุด  จ านวนไม่น้อยกว่า  4,833 ลบ.ม.  อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  
113,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   40.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  14 
   จุดที่  1  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  45  บ้านนางก้อน  เนตรทิพวัลย์  ไปทางทิศตะวันตก               
ถึงข้างบ้านเลขท่ี  117  บ้านนายจุลจักร  จ ารัสกลาง 
   จุดที่  2  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  101  บ้านนายชุม  สวสัดิผล  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขที่  
130  บ้านนางแฉล้ม  สวัสดี   
อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  566,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   41.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  60  บ้านนายนิกร  ชุมโคกกรวด  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างเมรุวัดบ้านหนุก  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  207,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
   42.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  316  บ้านนายเอ่ียม  ลื่นกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างยุ้งข้าว  อยู่ระหว่างด าเนินการ
ออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  136,000  บาท  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62) 
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   43.  โครงการปรับปรุงถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ที่  7 
   ช่วงที่  2  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ 1  ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2562  (โครงการ
ก่อสร้างถนน  คสล. จากข้างบ้านเลขท่ี  47  บ้านนางวิลาวัลย์  ตากิ่มนอก)  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงบริเวณโรงสีข้าวของ
หมู่บ้าน  อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ  617,000  บาท  (ใชจ้่ายเงินสะสม ปี 62) 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  1  โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้วตามข้อบัญญัติฯ ปี 62 จ านวน  11 โครงการ  
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  1,484,816  บาท 
  โครงการอยู่ระหว่างกันเงินที่ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติฯ ปี 62  จ านวน  6  โครงการ 
งบประมาณ  จ านวน  1,471,000  บาท      
  โครงการอยู่ระหว่างกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติฯ ปี 62  จ านวน  3  โครงการ 
งบประมาณ  จ านวน  608,000  บาท     
  โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าราคากลาง  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62)  จ านวน  24  โครงการ 
งบประมาณ  จ านวน  10,446,000  บาท     
  
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ด าเนินการระหว่างวันที่  27 ธ.ค. 

61 - 2 ม.ค. 62  งบประมาณ  1,825  บาท 
2.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ด าเนินการระหว่างวันที่      

11 - 17 เม.ย. 62  งบประมาณ  2,440  บาท 
 

2.2  แผนงานการศึกษา 
  1.  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ด าเนินการวันที่  12  ม.ค. 62  
งบประมาณ  59,676  บาท 

 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ด าเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562  
งบประมาณ  90,411  บาท 
  2.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ด าเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562  
งบประมาณ  31,509  บาท 

 

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 - 
 

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1.  โครงการ  อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  ด าเนินการวันที่  14  ธ.ค. 61  งบประมาณ  9,095  บาท 
   

2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 
 - 
 

2.7  แผนงานงบกลาง 
  1.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  
งบประมาณ  10,240,900  บาท 
  2.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 
62  งบประมาณ  3,004,200  บาท 
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  3.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  
งบประมาณ  16,500  บาท 
  4.  โครงการเงินส ารองจ่ายเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      
ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  งบประมาณ  619,035  บาท 

5.  ส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  อบต. ขามสะแกแสง  
งบประมาณ  120,798  บาท  (ส่งเงินสมทบวันที่  9 ม.ค. 62)        

 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  2  โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  จ านวน  11  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  14,196,389  บาท      

 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 
1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ได้แก่   
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 - ค่าจัดการเรียนการสอน  (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 - ค่าหนังสือเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   

ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  งบประมาณ  254,340  บาท 
2.  โครงการอาหารเสริม (นม)  แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ขามสะแกแสง  ด าเนินการ

ระหว่างวันที่  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  งบประมาณ  42,675.28  บาท 
3.  โครงการอาหารเสริม(นม)  แก่เด็กนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด าเนินการระหว่างวันที่               

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  งบประมาณ  513,572.92  บาท 
  4.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ให้แก่  โรงเรียนบ้านหนุก  
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)  และโรงเรียนบ้านหนองจาน  ด าเนินการระหว่างวันที่   
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  งบประมาณ  1,498,600  บาท 
  5.  โครงการวันพิธีไหว้ครู  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ด าเนินการระหว่างวันที่  18-20 มิ.ย. 62  
งบประมาณ     -     บาท  (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 
  6.  โครงการวันแม่แห่งชาติ  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ด าเนินการระหว่างวันที่  7-13 ส.ค. 62  
งบประมาณ     -     บาท  (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

 

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  1.  โครงการวันขึ้นปีใหม่  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ด าเนินการระหว่างวันที่  24-27 ธ.ค. 61  
งบประมาณ     -     บาท  (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 
  2.  โครงการวันลอยกระทง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ด าเนินการระหว่างวันที่  19-22 พ.ย. 61  
งบประมาณ     -     บาท  (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 
  3.  โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ด าเนินการระหว่างวันที่            
8-12 ก.ค. 62  งบประมาณ     -     บาท  (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  3  โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  จ านวน  9  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  2,309,188.20  บาท      
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น  
ด าเนินการระหว่างวันที่  25-28  มี.ค. 62  งบประมาณ  174,855  บาท 

 

4.2  แผนงานการศึกษา 
1.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา   

เด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  ด าเนินการวันที่  13 ธ.ค. 61  งบประมาณ  6,685 บาท 
  2.  โครงการประชุมผู้ปกครอง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ด าเนินการในระหว่างเดือนพฤษภาคม         
พ.ศ. 2562  งบประมาณ     -     บาท 

 

4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
1.  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขตในเขต อบต. ขามสะแกแสง  

เพ่ือจัดท าหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  (นสล.)  ด าเนินการวันที่  31 ต.ค. 61  งบประมาณ  14,300 บาท 
 

4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 - 
 

4.5  แผนงานงบกลาง 
  1.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ  บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  ด าเนินการ  26 ธ.ค. 61  
งบประมาณ  187,000  บาท 
  2.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ด าเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  งบประมาณ  
110,056  บาท 

 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  4  โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  จ านวน  6  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  492,896  บาท      

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 - 
 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1.  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้  ด าเนินการวันที่  20 มิ.ย. 62  งบประมาณ 14,510 บาท 
  2.  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน  ด าเนินการวันที่  15  พ.ค. 62  
งบประมาณ  9,620  บาท 

 

5.3  แผนงานการเกษตร 
 - 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่  5  โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  จ านวน  2  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  24,130  บาท      
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 
 - 
 

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1.  โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  ด าเนินการวันที่ 
14 ก.พ. 62  งบประมาณ  9,560  บาท 

 

6.3  แผนงานการเกษตร 
  1.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการวันที่ 
26 ก.ค. 62  งบประมาณ  14,190  บาท 
   

  รวมยุทธศาสตร์ที่  6  โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  จ านวน  2  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  23,750  บาท   
 
  รวมโครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้วทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร์  จ านวน  41  โครงการ 
เป็นเงิน  18,531,169.20  บาท 
  โครงการอยู่ระหว่างกันเงินที่ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติฯ ปี 62  จ านวน  6  โครงการ 
งบประมาณ  จ านวน  1,471,000  บาท      
  โครงการอยู่ระหว่างกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติฯ ปี 62  จ านวน  3  โครงการ 
งบประมาณ  จ านวน  608,000  บาท     
  โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าราคากลาง  (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 62)  จ านวน  24  โครงการ 
งบประมาณ  จ านวน  10,446,000  บาท     
  
 


