
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   

ในสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕9 
คร้ังที่  1 

วันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  
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 
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   (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   (5)  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (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
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ 
   (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 
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  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ.  2552  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
 

  ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง         
ขอสรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559         
โดยมีรายละเอียด  สรุปได้  ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุงและบ ารุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ า 
   1.  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ท่ี  1 
- ช่วงท่ี 1 เริ่มจากแนวถนนลาดยางสายบ้านขาม-บุละกอ ไปทางทิศตะวันออกถึงข้างบ้านนายสร้อย มุ่งอ้อมกลาง 
- ช่วงท่ี 2  เริ่มจากแนวถนนลาดยางสายบ้านขาม–บุละกอ ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างท่ีนานายศุภรัตน์ ค าบุตรดี 
งบประมาณ  ๙๐,๐๐0  บาท 
  2.  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ท่ี  1 
- เริ่มจากถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข  2067  สายอ าเภอขามสะแกแสง–อ าเภอโนนสูง  ไปทางทิศตะวันตก  
ถึงข้างท่ีนานายอุทัย หวังรักกลาง งบประมาณ 59,000บาท            
  3.  โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ท่ี  2 
- เริ่มจากเขตเทศบาลต าบลขามสะแกแสง ไปทางทิศใต้ หลังบ้านเลขท่ี 215  หมู่ท่ี 2 บ้านนายนงค์ หวังอุ้มกลาง 
ถึงถนนลูกรังเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  169  หมู่ท่ี 2  บ้านนายส าเภา  สุวรรณกลาง  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ท่ี  3  
- ช่วงท่ี 1  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ข้างศาลาบริการสุขภาพและข่าวสารบ้านสะแกราษฎร์  หมู่ท่ี  3 
ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  94  หมู่ท่ี  3  บ้านนางสมัย  มุ่งอุ่นกลาง  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  5.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ท่ี  4 
- เริ่มจากแนวถนน  คสล. เดิมตรงข้ามบ้านเลขท่ี  187  หมู่ท่ี  4  บ้านนางเนย  ชาญชัยศรี  ไปทางทิศใต้ ถึงข้าง
บ้านเลขท่ี  69  หมู่ท่ี  4  บ้านนางกุหลาบ  ขอพักกลาง  งบประมาณ  139,035  บาท 
  6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ท่ี  7 
  - เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ตรงข้ามบ้านเลขท่ี  41  หมู่ท่ี  7  บ้านนายวินัย  พรมสันเทียะ  
ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  155  หมู่ท่ี  7  บ้านนายสามารถ  จงนอก  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  7.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี  10 
- เริ่มจากรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  63  หมู่ท่ี  10  บ้านนายอนันต์  ผิวกลาง 
ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  7  หมู่ท่ี  10  บ้านนายสุนทร  เตยโพธิ์   งบประมาณ  72,540  บาท 
  8.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี 10   
(คุ้มบ้านห้วยสามัคคี)  - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม–บุละกอ  ข้างวัดบุละกอ  ไปทางทิศตะวันตก   
ถึงข้างก าแพงวัดบุละกอ   (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  11 
- เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  49  หมู่ท่ี  11  บ้านนายสมเกียรติ  อธิธาดา  
(ต่อจากโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558)  ไปทางทิศตะวันออก 
ถึงสามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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  10.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ท่ี  11 
- เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  189  บ้านนายมา  จงนอก  ไปทางทิศตะวันออก  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
   11.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ท่ี 12 
   - เริ่มจากแนวถนน  คสล. เดิมตรงข้ามบ้านเลขท่ี  72  หมู่ท่ี  12   บ้านนางฉลวย  หีดสันเทียะ  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  27  หมู่ท่ี  12  บ้านนายมาก  ผ่อนกลาง   งบประมาณ  138,105  บาท 
  12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  13 
- ช่วงท่ี 1  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  (เขตเทศบาลต าบลขามสะแกแสง)  ข้างท่ีนานายบุญเล้ียง        
ดังกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างท่ีดินนายแขนง  มุ่งแฝงกลาง  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  13.  การจัดท าโครงการวางท่อระบายน้ าข้ามถนนเรียบล าคลองโกรกตะโก  พร้อมขุดลอก
เหมืองส่งน้ า  หมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี  13  (ย้ายท่อจากจุดเดิมบริเวณ  ล าห้วยโนนลาน)  งบประมาณ  
20,181  บาท    
  17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  15 
- ช่วงท่ี 1  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ข้างบ้านเลขท่ี  284  หมู่ท่ี  15  บ้านนายลอย  มุ่งแฝงกลาง 
ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี 176  หมู่ท่ี  15  บ้านนางสาวติ้ว  มุ่งแฝงกลาง  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 
 

   1.2  แนวทางด้านแหล่งน้ า  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และการขยายเขตประปา 
   1.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2 
- จุดเริ่มต้นเช่ือมต่อจากท่อประปาเทศบาลขามสะแกแสง  บริเวณบ้านเลขท่ี 86 หมู่ท่ี 2  บ้านนายปั่น ฝ่ายกลาง 
ไปทางทิศตะวันออก  ถึงบริเวณบ้านเลขท่ี 21  หมู่ท่ี 2  บ้านนายนิตย์  แก้ววิเศษ งบประมาณ 101,789  บาท   
   2.  โครงการขุดลอกสระน้ าวัดบ้านคู  หมู่ท่ี  9  (ขุดลอกด้านทิศตะวันออกของสระน้ า) 
งบประมาณ  150,000  บาท 
  3.  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า  บ้านริมบึง  หมู่ท่ี  14    (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 
 

  1.3  แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ 
  1.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ท่ี  7 
- เริ่มจากข้างประปาหมู่บ้าน  บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ท่ี  7  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงท่ีนานายแย้ม  ชอบมะลัง
  2.  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  พร้อมติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านห้วยฉลุง  หมู่ท่ี  8  - เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  98  หมู่ท่ี  8  บ้านนายช่วย  หวังช่วยกลาง  ไปทางทิศเหนือ  
ถึงข้างบ้านเลขท่ี  244  หมู่ท่ี  8  บ้านนายบู๊  ฤทธิ์กลาง   
  (รวม 2 โครงการ 181,673.14 บาท) 
 
   

  1.4  แนวทางด้านการสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น 
  1.  โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย  และประตูทางเข้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขามสะแกแสง  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  2.  โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านนามาบ  หมู่ท่ี  5  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  3.  โครงการต่อเติมศาลากลางบ้านด่านช้าง  หมู่ท่ี  6   งบประมาณ  132,525  บาท 
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  1.5  แนวทางด้านการสื่อสาร 
  1.  โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการประชาชน  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  1 ต.ค. 58 - 
30 ก.ย. 59  งบประมาณ  38,520  บาท 
  2.  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ด าเนินการระหว่าง
วันท่ี  1 ต.ค. 58 -  30 ก.ย. 59  งบประมาณ  20,000  บาท 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  27  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  1,143,368.14  บาท  (จ านวนเงินรวมเฉพาะโครงการที่ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว)    
 

  2.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 
2.1  แนวทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ   

ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV. 
  1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจ าปี  2559  ฝึกอมรมและศึกษาดูงาน 
 งบประมาณ  119,445  บาท 
  2.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2559  งบประมาณ  102,470  บาท 
  3.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59  
งบประมาณ  8,894,600  บาท 
  4.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59  
งบประมาณ  1,516,000  บาท   
  5.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ด าเนินการระหว่างวันท่ี  1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59  
งบประมาณ  18,000  บาท 
   

 

2.2  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี  2559  งบประมาณ  59,575  
บาท 
  2.  โครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ ายาเคมีส าหรับพ่นหมอกควัน  และค่าจ้างฉีดพ่น   หมอก
ควัน  งบประมาณ  44,400  บาท 
  3.  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะในชุมชน  งบประมาณ  20,230  
บาท 
  4.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  อบต. ขามสะแกแสง  
งบประมาณ  121,000  บาท 
  5. โครงการอุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐานให้แก่  อสม.  ด าเนินการระหว่างวันท่ี    
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59  งบประมาณ  112,500  บาท 
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2.3  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1.  อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน
บ้านหนุก  งบประมาณ  20,000  บาท 
  2.  อุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  ให้แก่โรงเรียน     
บ้านหญ้าคาโนนแจง  งบประมาณ  20,000  บาท 
  3.  อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน
บ้านคู  (ประชาอุปถัมภ์)  งบประมาณ  20,000  บาท 
  4.  อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์และนวัตกรรมทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ  2559  ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจาน  
งบประมาณ  20,000  บาท 
  5.  อุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนขามสะแกแสง  
งบประมาณ  40,000  บาท 
  6.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนุก  ด าเนินการระหว่าง 
งบประมาณ  242,000  บาท 
  7.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง        
งบประมาณ  289,000  บาท 
  8.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคู  (ประชาอุปถัมภ์)  
งบประมาณ  361,000  บาท 
  9.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน  ด าเนินการ 
งบประมาณ  657,000  บาท 
  10.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน  
บ้านหนุก   
  11.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน  
บ้านหญ้าคาโนนแจง  ด าเนินการระหว่างวันท่ี   
  12.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคู  
(ประชาอุปถัมภ์)   
  13.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองจาน   
(รวมท้ัง  4  โครงการ  ข้อ  10+11+12+13)  งบประมาณ  433,128.22  บาท   
  14.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง   งบประมาณ    39,840  บาท 
  15.  ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  งบประมาณ  
199,460  บาท 
  16.  โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เด็กส าหรับเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. ขามสะแกแสง  ด าเนินการวันท่ี  20  ก.พ. 58  งบประมาณ  6,860  บาท 
  17. ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ  59,500  บาท 
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2.4  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  นันทนาการ  และการจัดให้มีสถานที่ออก
ก าลังกาย  และสวนสาธารณะ 

1.  โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.ขามสะแกแสง  เกมส์” ครั้งท่ี  12  ประจ าปี  
2559  งบประมาณ  23,780   บาท 

2.   โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  งบประมาณ  46,850  บาท 
3.  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อ าเภอขาม  งบประมาณ  15,765  บาท 
 

2.5  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.  โครงการเงินส ารองจ่ายเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(งบกลาง)  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59  งบประมาณ  712,161.66  บาท 
       

  2.6  แนวทางการรณรงค์  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด  และสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  
งบประมาณ  10,170  บาท 
  2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ (วันขึ้นปีใหม่)  งบประมาณ  
21,110  บาท 
  3.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ (วันสงกรานต์)  งบประมาณ  
20,160  บาท 
  4.  โครงการครอบครัวสัมพันธ์    งบประมาณ  7,430  บาท 
  2.7  แนวทางการรณรงค์  และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ให้แก่ประชาชน 
   - 
   

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  45  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  14,273,434.88  บาท      
 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา  และวัฒนธรรม 
  3.1  แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  1.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน 
(ร าโทนแสดงในงานวันสงกรานต์ของ  อบต. และแสดงในงานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี)   
  2.  โครงการจัดงานวันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง  ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 (เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งขบวนรถธิดาพริก  รถบุปผชาติ  ค่าผลผลิตทาง
การเกษตร  และค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ  งบประมาณ  316,180 บาท 
  3. อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสงโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี  ประจ าปี  2559  
ด าเนินการวันท่ี 12 เม.ย. 59  งบประมาณ  15,000  บาท 
  4.  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานวันพรกิและของดีอ าเภอขามสะแกแสง  
ประจ าปี  2559  งบประมาณ  30,000  บาท 
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  3.2  แนวทางการเสริมสร้าง  ท านุบ ารุง  และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  -  

 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  4  โครงการ 
 งบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  361,180  บาท      
 
 

 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4.1  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน  
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ 
  1.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  (จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อใช้ภายในส านักงาน อบต.)  งบประมาณ  263,090.15  บาท 
  2.  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
งบประมาณ  43,240  บาท 
  3.  เงินเดือน  ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงาน  และลูกจ้าง  และ
สวัสดิการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น   
งบประมาณ  10,694,405  บาท 
  4.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  งบประมาณ  5,250  บาท 
  5.  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  งบประมาณ  11,350  บาท 
  6.  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า  และพวงมาลา  งบประมาณ  1,000  บาท 
  7.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ  อบต.    งบประมาณ  143,346.09  บาท 
  8.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน  (จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อ
ใช้ภายในส านักงาน อบต.)   งบประมาณ  102,700 บาท 
  9.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  (เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ)   งบประมาณ  259,903  
บาท 
  10.  สมทบกองทุนบ าเหน็จ  บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)   งบประมาณ  
160,610  บาท 
  11.  สมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณ  124,114  บาท 
   

  4.2  แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  แบบบูรณาการ  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  1.  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
สามปี  และแผนชุมชน  งบประมาณ  19,340  บาท 
  2.  ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ   งบประมาณ   18,000  บาท 
  3.  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  เพื่อจัดงานรัฐพิธี  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  "วันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวา  มหาราช"   
(วันพ่อแห่งชาติ)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ด าเนินการวันท่ี 5 ธ.ค. 58  งบประมาณ  10,000  บาท 
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  4.  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ี/ทางสาธารณประโยชน์ในเขต อบต.ขามสะแกแสง/ตรวจสอบแนว
เขตในเขต อบต.ขามสะแกแสง  งบประมาณ  99,165  บาท 
   

  4.3  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    - 

   

  4.4  แนวทางการด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน  
ตามแนวนโยบายของรัฐ 
  1.  โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ในพื้นท่ีของ อบต.    งบประมาณ  55,340  บาท 
 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  16  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  12,010,853.24  บาท      
 
 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
1.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   งบประมาณ  26,460  บาท 
 

 5.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
  - 
 

 5.3  แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพอย่าง งบประมาณ  12,295  บาท 
 

 5.4  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสินค้า  และร้านค้าชุมชน 
  - 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 5  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  2  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  38,755  บาท      
 

 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1  การสร้างจิตส านึก  ตระหนัก  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
งบประมาณ  4,570  บาท 
 
 

  6.2  การบริหารจัดการ  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสียในชุมชน 
  1.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะในชุมชน งบประมาณ 20,230 บาท
                   
  รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  2  โครงการ 
งบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  24,800  บาท      
 

 รวมทั้งหมด  (6  ยุทธศาสตร์)  จ านวน  96  โครงการ  เป็นเงิน  27,852,391.26  บาท 
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