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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวงัขอนขว้าง 
เร่ือง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

******************************************* 
                      ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ 
พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ  ประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
    ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.วงัขอนขวา้ง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อใหป้ระชาชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการอบต.วงัขอนขวา้ง ดงัน้ี 
ก. วสัิยทศัน์ ของอบต.วงัขอนขวา้ง  
    "ต าบลน่าอยู ่ชุมชนมีความเขม้แขง็ เศรษฐกิจดีมีคุณภาพชีวติ เพิ่มประสิทธิภาพพฒันาระบบการบริหารจดัการ" 
ข. พนัธกจิ ของอบต.วงัขอนขวา้ง  
                      ๑. จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก  
                     ๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและ ส่ิงปฏิกูล  
                     ๓. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  
                     ๔. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
                     ๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
                     ๖. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ  
                     ๗. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
                    ๘. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน   
                     ๙. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความจ าเป็น
และสมควร  
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ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.วงัขอนขวา้งไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้๔  
ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
    การพฒันาดา้นต าบลน่าอยู ่
        ๑. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๒. พฒันาระบบจราจร 
        ๓. พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร  
        ๔. พฒันาเก่ียวกบัสาธารณสุข 
        ๕. พฒันาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณี วฒันธรรม 
        ๖. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
        ๗. นนัทนาการและการกีฬา 
        ๘. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
        ๙. สวสัดิการและสังคมสงเคราะห์ 
        ๑๐. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มการพฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
    การพฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
        ๑. ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ 
    การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
        ๑. พฒันาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 
        ๒. พฒันาเศรษฐกิจ 
    การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
        ๑. พฒันาดา้นการเมืองการปกครอง 
        ๒. พฒันาระบบบริหารและการจดัการภายใน 
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ง. การวางแผน 

    อบต.วงัขอนขวา้ง ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ี

บญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันา

พื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  

    อบต.วงัขอนขวา้ง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวนัท่ี 14  เดือน พฤศจิกายน  2559 โดยได้

ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

การพัฒนาด้าน
ต าบลน่าอยู ่

90 20,887,798.46 35 10,510,000.00 34 10,135,000.00 35 10,135,000.00 

การพัฒนา
ศักยภาพของ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

8 460,000.00 6 380,000.00 6 380,000.00 6 380,000.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

5 11,050,000.00 5 11,050,000.00 5 11,050,000.00 5 11,050,000.00 

รวม 104 32,427,798.46 47 21,970,000.00 46 21,595,000.00 47 21,595,000.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผูบ้ริหารอบต.วงัขอนขวา้ง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุ

อยูใ่นขอ้บญัญติั104 โครงการ งบประมาณ 32,919,118 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

การพฒันาดา้นต าบลน่าอยู่ 90 21,374,398.46 

การพฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 8 464,720.00 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1 30,000.00 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 5 11,050,000.00 

รวม 104 32,919,118.46 
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รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัขอนขว้าง มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

1. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ
หนา้ส านกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบลวงัขอน
ขวา้ง 

 32,000.00 เพื่อก่อสร้างฐานศาล
พระภูมิบริเวณหนา้
อบต.วงัขอนขวา้ง 

ศาลพระภูมิ 

2. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถถน คสล.หมู่ท่ี 
๑ บริเวณขา้งบา้นนาย
ทองสา พุดสุข 

 275,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกรีต 

3. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี๔ทางไป
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 200,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

4. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
ซอยขา้งบา้นผูใ้หญ่
สฤษณ์ จนัยพุา 

 274,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

5. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 
ซอยหนา้บา้นนางแมน้ 
ทองสวา่ง 
 
 

 423,500.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  



6 

 

6. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
บริเวณภายในชุมชยบา้น
นาซอย 3  

 15,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

7. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 

 243,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

8. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
บริเวณซอยบา้นนางแร่ 
บุญออ้ย 

 64,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

9. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็กพร้อม
วางบ่อพกั หมู่ท่ี ๒ ซอย
ขา้งบา้นนายณรงค ์พงษ์
กนั 

 300,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

10. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างรางระบายน ้า
และบ่อพกั หมู่ท่ี ๓ ซอย
ขา้งบา้นนายวรัิตน์ กนัหา 

 189,000.00 เพื่อใหก้ารระบายน ้าดี
ยิง่ข้ึน 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

11. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

งานเสริมผวิแอสฟัสต์
ติกหมู่ท่ี ๔ บริเวณ
ทางเขา้บา้นหว้ยววัตาย 
 
 
 

 137,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนแอสฟัสติก 
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12. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 3 
ซอยหนา้บา้นนายกอง
เมือง แจ่มใส 

 81,000.00 เพื่อใหก้ารระบายน ้าดี
ยิง่ข้ึน 

วางท่อระบายน ้า 

13. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 5 
ขา้งบา้น ร.ต.ขนุทอง 
เฉลยวรรณ 

 54,000.00 เพื่อใหก้ารระบายน ้าดี
ยิง่ข้ึน 

วางท่อระบายน ้า 

14. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และหรืองานรัฐพิธีต่างๆ 

 150,000.00 เพื่อจดังานหรือ
สนบัสนุนงานรัฐพิธี/
วนัส าคญัต่าง ๆ 

จดังานรัฐพิธี/วนั
ส าคญั 

15. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาติ 

 20,000.00 เพื่อใหป้รชาชนเขา้ใจ
และเห็นความส าคญั
สถาบนัส าคญัของชาติ 

ปกป้องสถาบนั 

16. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

การประชาคมหมู่บา้น/
ต าบล 

 20,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

จดัประชาคม
หมู่บา้น จ านวน ๖ 
หมู่บา้น 

1. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการวงัขอนขวา้ง
สะอาดอยา่งย ั้งยนื 

 20,000.00 เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดักิจกรรมการ
อบรมใหค้วามรู้ใน
การคดัแยกขยะ 

การจดัการขยะ 

18. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ 

 21,300.00 เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบักิจกรรมใน
การฉีดวคัฉีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

ฉีดวคัฉีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

19. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างหมู่บา้น/
ชุมชนเขม้แขง็ เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดสู่สังคมท่ีย ัง่ยนื 
 

 50,000.00 เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดสู่
สังคมท่ีย ัง่ยนื 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีทั้ง ๖ หมู่บา้น 
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20. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการจดังานรัฐพิธี
และวนัส าคญัทางศาสนา 

 10,000.00 เพื่อสนบัสนุนการจดั
งานรัฐพิธีและวนั
ส าคญัทางศาสนา 

รัฐพิธีและวนัส าคญั
ทางศาสนา 

21. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 

 50,000.00 เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้
ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 

จดักิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 

22. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการฝึกอบรมพฒันา 
IQ EQ เด็กแรกเกิด ถึง 
อาย ุ๕ ปี 

 40,000.00 เพื่อใหผู้ป้กครองและ
เด็กอนุบาล ๓ ขวบ ได้
มีการพฒันาทกัษะ IQ 
EQ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลวงัขอนขวา้ง 

23. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
นอกสถานท่ี 

 30,000.00 เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล ๓ 
ขวบ ไดฝึ้กมีการ
พฒันาทกัษะต่างๆ 
จากการเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

นกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

24. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการศูนย ์๓ วยั เทิด
ไทองคร์าชนั 

 20,000.00 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บ
กากรเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

นกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

25. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการสนบัสนุน
อาหารเสริม(นม) 

 400,000.00 เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
ไดรั้บค่าเสริม(นม) 

อาหารเสริม (นม) 

26. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในสถานศึกษา 

 350,000.00 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บ
การเรียนการสอนและ
บริการอ่ืนอยา่งครบ
ถว้ย 

อาหารกลางวนั 

27. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างเสาธง
หนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 
 

 50,000.00 เพื่อใหมี้เสาธงบริเวณ
หนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

เสาธง 
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28. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

อุดหนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัโรงเรียนบา้นวงั
ขอนขวา้ง 

 700,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวนัใหก้บั
โรงเรียนบา้นวงัขอน
ขวา้ง 

อาหารกลางวนั 

29. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกนัโรคไขห้วดันก
น ้ายาเคมี ทรายก าจดัยงุ 

 120,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการป้องกนัโรค
ไขห้วดันกและฉีดพน่
หมวกควนั 

ประชาชนในต าบล 
หมู่ท่ี ๑-๖ 

30. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ออุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุข 

 60,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของอาสาสมคัร
สาธารณสุข 

อาสาสมคัร
สาธารณสุขใน
ต าบล  

31. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการส่งเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
เบ้ืองตน้ส าหรับผูพ้ิการ
,ผูสู้งอาย ุ

 50,000.00 เพื่อการดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้
ส าหรับผูพ้ิการ
,ผูสู้งอาย ุ

ผูพ้ิการ และ
ผูสู้งอายไุดรั้บการดู
และและความรู้ใน
การดูแลตวัเอง 

32. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการสร้างหรือ
ซ่อมแซมบา้นเฉลิมพระ
เกียรติ 

 240,000.00 เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส ผูมี้ฐานะ
ยากจนไม่มีผูดู้แล 

บา้น 

33. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ซ่อมแซมท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

 373,298.46 เพื่อเป็นค่าบ ารุงรัษา
ซ่อมแซมท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนคสล.
ท่อระบายน ้าถนน
ลูกรังถนนหินคลุ 

34. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ค่าธรรมเนียมท่ีทิ้งขยะ
มูลฝอย 

 180,000.00 เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมท่ีทิ้งขยะ
มูลฝอย 

การจดัการขยะ 

35. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ค่าธรรมเนียมท่ีทิ้งขยะ
มูลฝอย 
 
 

 180,000.00 เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมท่ีทิ้งขยะ
มูลฝอย 

การจดัการขยะ 
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36. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

จา้งเหมาแรงงานคนงาน
ประจ ารถขยะและ
คนงานประจ าเตาเผาขยะ 

 336,000.00 เพื่อเป็นค่าจา้งเหมา
แรงงานคนงานประจ า
รถขยะและคนงาน
ประจ าเตาเผาขยะ 

การจดัการขยะ 

37. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

แข่งขนักีฬาตา้นยาเสพ
ติดภายในต าบล 

 50,000.00 เพื่อจดัการแข่งขนักีฬา
ตา้นยาเสพติดภายใน
ต าบล 

กีฬาภายใน 

38. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

แข่งขนักีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป 

 90,000.00 เพื่อจดัการแข่งขนักีฬา
เยาวชนและประชาชน
ทัว่ไป 

กีฬาภายใน 

39. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

อุดหนุนการจดังาน
แผน่ดินสมเด็จพระ
นารายณ์ 

 28,000.00 เพื่ออุดหนุนการจดั
งานแผน่ดินสมเด็จ
พระนารายณ์ 

งานแผน่ดินสมเด็จ
พระนารายณ์ 

40. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการต าบลวงัขอน
ขวา้ง รวมใจปลูกป่า
อนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว 

 100,000.00 เพื่อจดัท าโครงการ
ต าบลวงัขอนขวา้ง 
รวมใจปลูกป่าอนุรักษ์
พื้นท่ีสีเขียว 

อนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว 

41. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

เบ้ียยงัชีพผู ้สูังอาย ุ  4,585,300.00 เพื่อจ่ายเบ้ียยงัชีพผู ้สูัง
อาย ุ

เบ้ียยงัชีพ 

42. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ  1,088,800.00 เพื่อจ่ายเบ้ียยงัชีพผู ้
พิการ 

เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 

43. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  30,000.00 เพื่อจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

เบ้ียยงัชีพ 

44. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

บรรเทาความเดือดร้อน
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยั
เกิดข้ึน 

 600,000.00 เพื้่เป็นค่าใชจ่้ายในการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนฉุกเฉินท่ีมี

บรรเทาสาธารณะ
ภยั 
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สาธารณภยัเกิดข้ึน 

45. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

อุดหนุนกองทุน สปสช.  70,000.00 เพื่ออุดหนุนกองทุน 
สปสช. 

กองทุน สปสช. 

46. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

จดัซ้ือท่ีดินสร้างโรงเรือน
เตาเผาขยะ 

 150,000.00 เพื่อจดัซ้ือท่ีดินสร้าง
โรงเรือนเตาเผาขยะ 

การจดัการขยะ 

47. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการสร้างโรงเรือน
เตาเผาขยะ 

 400,000.00 เพื่อสร้างโรงเรือน
เตาเผาขยะ 

การจดัการขยะ 

48. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างร่ัวคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

 600,000.00 เพื่อก่อสร้างร่ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหเ้กิดความปลอดภยั
ในทรัยพสิ์น 

ร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

49. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ต่อเติมโครงหลงัคา
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี ๓ 

 351,000.00 ต่อเติมโครงหลงัคา
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี ๓ 

โครงหลงัคา 

50. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างหอ้งน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กหลงัอาคาร
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวงัวขอนขวา้ง 

 100,000.00 ก่อสร้างหอ้งน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หลงัอาคารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลวงัว
ขอนขวา้ง 

หอ้งน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

51. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
นายโกศล สีสมุทร 

 32,500.00 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
5 นายโกศล สีสมุทร 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

52. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
นายนพนนัท ์สารีทอง 

 15,500.00 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
5 นายนพนนัท ์สารี
ทอง 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  
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53. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
ชุมชนบา้นนา ซอย 4  

 162,500.00 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
4 ชุมชนบา้นนา ซอย 
4  

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

54. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 
ซอยสุขเจริญมาซอย 1 

 03,500.00 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
1 ซอยสุขเจริญมาซอย 
1 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

55. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
ซอยขา้งบา้นนายจ่อย 
ทองนาค 

 80,500.00 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
2 ซอยขา้งบา้นนาย
จ่อย ทองนาค 

ถนนคอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก  

56. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี ๖ 
ขา้งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

 78,000.00 วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 
๖ ขา้งโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ท่อระบายน ้า 

57. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ขดุลอกคลองสาธารณะ
หมู่ท่ี ๖ 

 490,000.00 ขดุลอกคลอง
สาธารณะหมู่ท่ี ๖ 

ขดุลอกคลอง
สาธารณะ 

58. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ขดุลอกป่าชา้สาธารณะ 
หมู่ที ๔ 

 300,000.00 ขดุลอกป่าชา้
สาธารณะ หมู่ที ๔ 

ขดุลอกท่ีสาธารณะ 

59. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนหินคลุกอ่าง
หว้ยหิน 

 494,000.00 ก่อสร้างถนนหินคลุก
อ่างหว้ยหิน 

ถนนหินคลุก 

60. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
3,4,5 

 494,000.00 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 3,4,5 

ถนนลูกรัง 

61. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี ๖ 
คลองพระยาก าจดั 

 96,000.00 วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 
๖ คลองพระยาก าจดั 

วางท่อระบายน ้า 



13 

 

อยู ่

62. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี ๑ 
คลองดงแกว้ 

 61,000.00 วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 
๑ คลองดงแกว้ 

วางท่อระบายน ้า 

63. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี ๖ 
คลองสายป่าสัก 

 134,000.00 วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 
๖ คลองสายป่าสัก 

วางท่อระบายน ้า 

64. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 4 
คลองหว้ยววัตาย 

 37,000.00 วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 
4 คลองหว้ยววัตาย 

วางท่อระบายน ้า 

65. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 4 
คลองโคกสิงห์ 

 123,000.00 วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 
4 คลองโคกสิงห์ 

วางท่อระบายน ้า 

66. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 3 
บริเวณขา้งป้อมต ารวจ 

 32,000.00 วางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 
3 บริเวณขา้งป้อม
ต ารวจ 

วางท่อระบายน ้า 

67. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี
๖ซอยขา้งบา้นนายวเิชียร 
สีสมุทร 

 259,900.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

68. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

วางท่อระบายน ้าซอย
บา้นนายกองเมืองแจ่มใส 

 63,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้งได้
มีระบบการระบายน ้า
ท่ีดีไม่มีน ้าท่วมขงั 

ท่อระบายน ้า 

69. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน ้าหมู่ท่ี ๕ ซอย
หนา้บา้นนายอ าไพ สี

 199,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
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สมุทร  สะดวก 

70. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทาง
สติกหมู่ท่ี ๔ ทางเขา้บา้น
หว้ยววัตาย 

 109,500.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนแอสฟันติ
กเสริมเหล็ก 

71. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

-ถนนหินคลุกหมู่๖สาย
อ่างหว้ยหินกวา้ง๓เมตร
ยาว๒,๕๐๐เมตร หนา
๐.๑๕เมตร 

 499,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้งได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนหินคลุก 

72. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ถนนคสล.พร้อมวางท่อ
และ บ่อพกั 2 บ่อ หมู่ท่ี ๖ 
ขา้งบา้นนางแร่ บุญออ้ย
กวา้ง  

 94,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

73. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ถนนคสล. หมู่ท่ี ๔ 
ชุมชนบา้นาซอย 

 163,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

74. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ถนน คสล. หมู่ท่ี ๓ ซอย
ขา้งบา้นนายวรัิตน์ กนัหา 
พร้อมวางท่อ 

 189,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

75. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ถนน คสล. หมู่ท่ี ๒ 
บริเวณซอยขา้งบา้นนาย
จ่อย ทองนาค  

 81,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
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การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

76. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ถนน คสล. หมู่ท่ี ๕ 
บริเวณซอยขา้งบา้นนาย
โกศล สีสมุทร  

 34,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

77. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ถนน คสล. หมู่ท่ี ๕ 
บริเวณขา้งบา้นนาย
นพนนัท ์สารีทอง  

 16,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

78. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ถนน คสล. หมู่ท่ี ๑ 
บริเวณซอยสุขเจริญมา 
ซอย ๑  

 203,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

79. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ถนน คสล. พร้อมวางท่อ
และบ่อพกั ๔ บ่อ หมู่ท่ี 
๕ ซอยขา้งบา้นนาย 
ทองค า ละลาย . 

 260,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลวงัขอนขวา้ง ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

80. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างขดุสระเก็บกกั
น ้า หมู่ท่ี ๔ กวา้งเฉล่ียน 
๑๕.๖๑ ถึง ๓๓.๓๙ ม. 
ลึก ๓.๐๐ ม. หรือมี
ปริมาณดินขดุไม่นอ้ย
กวา่ ๘,๖๗๙.๔๖ ลบ.ม.
และวางท่อระบายน ้า 
ขนาด ๑.๐๐ คสล.บริเวณ

 300,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมี
แหล่งใชใ้นการ
อุปโภคเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างขดุสระเก็บ
กกัน ้า  
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ป่าชา้สาธารณะ 

81. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

โครงการสนบัสนุนวดั
ภายในต าบล 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานหรือ
กิจกรรมของวดั 

สนบัสนุนวดัภายใน
ต าบล 

82. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

จดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง  800,000.00 พื่อใหก้ารจดังานมี
ประสิทธิภาพและ
สะดวกยิง่ข้ึน 

รถยนตส่์วนกลาง 

83. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 
๑,๒,๓,๔  

 312,000.00 เพื่อใหป้ระชนไดรั้บ
รับข่าวสารอยา่งถัว่ถึง 

หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น 

84. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

จดัซ้ือป๊ัมน ้าไฟฟ้า ๒ ตวั 
ขนาด ๑๕๐ วตัต์ 

 10,500.00 เพื่อเพิ่มแรงดนัน ้า
ภายในส านกังานและ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

จดัซ้ือป๊ัมน ้าไฟฟ้า 
๒ ตวั ขนาด ๑๕๐ 
วตัต ์

85. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน  21000.00 เพื่อประชาชน ต าบล
วงัขอนขวา้ง ไดมี้ถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก  

จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน
เคร่ืองยนตเ์บนซิน
น ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 
๘๐กิโลกรัมแรงบด
อดัไม่นอ้ยกวา่ ๕
ตนัความเร็วในการ
ตบไม่นอ้ยกวา่
๕,๐๐๐รอบต่อนาที 

86. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

จดัซ้ือซุม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

 248,000.00 เพื่อประชาชน ต าบล
วงัขอนขวา้ง ไดมี้ถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก  

ซุม้เฉลิมพระเกียรติ 

87. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

จดัท าฐานเหล็กวางถงัน ้า
พลาสติกจ านวน๑๒ ชุด 

 42,000.00 เพื่อใหถ้งักกัเก็บน ้ามี
ความมัน่คง 

ฐานเหล็กวางถงัน ้า
พลาสติกจ านวน๑๒ 
ชุด 
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88. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

จดัซ้ือเคร่ืองเสียงและ
อุปกรณ์หอกระจายข่าว 

 85,800.00 เพื่อใหป้ระชนไดรั้บ
ข่าวสารอยา่งถัว่ถึง 

-เคร่ืองขยายขนาด
๑,๐๐๐วตัต ์ล าโพง
ฮอร์ขนาด๑๕๐วตัต ์
ล าโพง เครืองดีวดีี 
เคร่ืองเล่นวทิย ุตู้
แร็คขนาด ๑๙ น้ิว 
หมู่ท่ี๕,๖ จ านวน๒
ชุด 

89. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างตะข่ายกนัลูก
ฟุตบอล 

 177,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนใน
ต าบลมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรงและสร้าง
ความสามคัคี 

สนามฟุตบอล  

90. การพฒันา
ดา้นต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างร้ัวสแตน เลสร
อบรอบพระภูมิหมู่ท่ี ๔ 

 30,000.00 เพื่อใหเ้กิดสวยงาม
และเป็นสัดส่วน 

ติดตั้งราวสแตนเลส 
บริเวณศาลพระภูมิ
หนา้ส านกังาน 
อบต.วงัขอนขวา้ง 

91. การพฒันา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให้
เขม้แขง็ 

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 60,000.00 เพื่อรณรงคแ์ละ
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ทัว่ไปไดมี้ความรู้และ
มีจิตส านึกถึงพิษภยั
ของยาเสพติด 

ป้องกนัยาเสพติด 

92. การพฒันา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให้
เขม้แขง็ 

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่
ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาสาธารณภยัต่างๆ 

 100,000.00 เพื่อป้องกนัและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจากสา
ธารณภยัต่างๆ 

ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัต่างๆ 

93. การพฒันา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให้

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

 50,000.00 เพื่อป้องกนัและลด
ปัญหาทางจราจรใน
การใชร้ถใชถ้นน

ประชาชนในต าบล 
หมู่ท่ี ๑-๖ 
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เขม้แขง็ ในช่วงเทศกาลส าคญั 

94. การพฒันา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให้
เขม้แขง็ 

โครงการฝึกอบรม อป
พร. เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
เช่น การปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ การฝึกบุคลากร 
ท่ามือเปล่า  

 50,000.00 เพื่อเพิ่มศกัยภาพอป
พร. 

อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนใน
ต าบล 

95. การพฒันา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให้
เขม้แขง็ 

โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
แต่งกาย อปพร. 

 104,720.00 เพื่อสนบัสนุน
เคร่ืองแบบ อปพร. 

เคร่ืองแบบ 

96. การพฒันา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให้
เขม้แขง็ 

โครงการจดัซ้ือและ
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เช่น ลูกบอล
ดบัเพลิง 

 50,000.00 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของ
ราษฎร 

ประชาชนในต าบล 
หมู่ท่ี ๑-๖ 

97. การพฒันา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให้
เขม้แขง็ 

โครงการดา้นการพฒันา
บทบาทสตรีและ
ครอบครัว 

 30,000.00 เพื่อจดัการอบรมให้
ความรู้และพฒันา
บทบาทสตรีและ
ครอบครัว 

พฒันาบทบาทสตรี 

98. การพฒันา
ศกัยภาพของ
ชุมชนให้
เขม้แขง็ 

โครงการขบัข่ีปลอดภยั  20,000.00 โครงการขบัข่ี
ปลอดภยั 

อบรมใหค้วามรู้ 

99. การพฒันา
ดา้น
เศรษฐกิจ 

โครการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ 

 30,000.00 เพื่อจดัฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพต่างๆของต าบล
วงัขอนขวา้ง 

กลุ่มอาชีพ 

100. การพฒันา
ระบบการ
บริหาร

งบประมาณค่าใชจ่้าย
ดา้นบุคลากรในการจ่าย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบ

 10,000,000.00 เพื่อใหข้า้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้งของ

เงินเดือน 
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จดัการ แทนอ่ืน ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวงัขอนขวา้ง 
ไดรั้บเงินเดือน 
ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ 

101. การพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ 

ฝึกอบรมศึกษาดูงาน  300,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน  

การอบรม 

102. การพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ 

ค่าใช่จ่ายเก่ียวกบัการ
เลือกตั้ง 

 300,000.00 เพื่อใชใ้นการจดัการ
เลือกตั้งผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภากรณีครบ
วาระ 

การเลือกตั้ง 

103. การพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ 

ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 100,000.00 เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบติังาน 

วสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 

104. การพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ 

ค่าเช่า/ค่าเช่าซ้ือบา้น 
ใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบล 

 350,000.00 เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค่าเช้่า
ซ้ือบา้น ใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล 

ค่าเช่า/ค่าเช้่าซ้ือ
บา้น  
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.วงัขอนขวา้ง มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อ
หน้ีผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 76 โครงการ จ านวนเงิน 22,476,298 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 76 
โครงการ จ านวนเงิน 22,476,298 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนีผู้กพนั / 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

การพฒันาดา้นต าบลน่าอยู ่ 67 15,935,553.05 67 15,935,553.05 

การพฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 4 154,444.80 4 154,444.80 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1 23,600.00 1 23,600.00 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 4 6,362,699.89 4 6,362,699.89 

รวม 76 22,476,297.74 76 22,476,297.74 
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รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลวงัขอนขว้าง   
ทีม่ีการก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วนัทีเ่ซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างฐานศาล
พระภูมิหนา้
ส านกังาน
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลวงัขอน
ขวา้ง 

 32,000.00 31,000.00 168/2561 10/08/2561 30 

2. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี๔ทาง
ไปศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

 200,000.00 199,000.00 165/2561 10/08/2561 90 

3. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
1 ซอยหนา้บา้น
นางแมน้ ทอง
สวา่ง 

 423,500.00 225,000.00 34/2562 14/01/2562 60 

4. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
4 บริเวณภายใน
ชุมชยบา้นนาซอย 
3  

 158,000.00 157,000.00 166/2561 10/08/2561 90 

5. การพฒันา ก่อสร้างถนน  243,000.00 199,000.00 37/2562 15/01/2562 90 
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ดา้นต าบล
น่าอยู ่

คอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
5 

6. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนน
เสริมเหล็กพร้อม
วางบ่อพกั หมู่ท่ี 
๒ ซอยขา้งบา้น
นายณรงค ์พงษ์
กนั 

 300,000.00 240,000.00 38/2562 15/01/2562 90 

7. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างราง
ระบายน ้าและบ่อ
พกั หมู่ท่ี ๓ ซอย
ขา้งบา้นนายวิ
รัตน์ กนัหา 

 189,000.00 129,900.00 35/2562 14/01/2562 90 

8. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

งานเสริมผวิแอส
ฟัสตติ์กหมู่ท่ี ๔ 
บริเวณทางเขา้
บา้นหว้ยววัตาย 

 137,000.00 109,500.00 40/2562 15/01/2562 60 

9. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
หมู่ท่ี 3 ซอยหนา้
บา้นนายกองเมือง 
แจ่มใส 

 81,000.00 63,000.00 33/2562 14/01/2562 90 

10. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
หมู่ท่ี 5 ขา้งบา้น 
ร.ต.ขนุทอง เฉลย
วรรณ 

 54,000.00 42,900.00 36/2562 15/03/2562 60 

11. การพฒันา
ดา้นต าบล

โครงการเฉลิม
พระเกียรติและ

 150,000.00 30,700.00 16-19/2561 25/10/2560 15 
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น่าอยู ่ หรืองานรัฐพิธี
ต่างๆ 

12. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรค
พิษสุนขับา้ 

 21,300.00 21,300.00 ซ้ือวคัซีนพิษ
สุนขับา้ 

13/07/2561 15 

13. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

โครงการกิจกรรม
วนัเด็กแห่งชาติ 

 50,000.00 19,700.00 จดัซ้ือของ
รางวลัวนัเด็ก
แห่งชาติ 

10/01/2561 15 

14. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

โครงการ
ฝึกอบรมพฒันา 
IQ EQ เด็กแรก
เกิด ถึง อาย ุ๕ ปี 

 40,000.00 26,800.00 โครงการ
พฒันาไอคิวอี
คิวเดก้แรกเกิด 

20/03/2561 3 

15. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และ
พฒันาทกัษะนอก
สถานท่ี 

 30,000.00 7,150.00 124-125/61 22/05/2561 3 

16. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

โครงการศูนย ์๓ 
วยั เทิดไทองค์
ราชนั 

 20,000.00 12,000.00 148/2561 21/06/2561 15 

17. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

โครงการ
สนบัสนุนอาหาร
เสริม(นม) 

 400,000.00 255,224.59 อาหารเสริมนม
โรงเรียน 

02/10/2560 365 

18. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายใน
สถานศึกษา 

 350,000.00 336,000.00 อุดหนุนค่าจา้ง
ครูโรงเรียนวงั
ขอนขวา้ง 

02/10/2560 12 

19. การพฒันา
ดา้นต าบล

โครงการก่อสร้าง
เสาธงหนา้ศูนย์

 50,000.00 30,000.00 167/2561 10/08/2561 30 
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น่าอยู ่ พฒันาเด็กเล็ก 

20. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

อุดหนุนอาหาร
กลางวนัใหก้บั
โรงเรียนบา้นวงั
ขอนขวา้ง 

 700,000.00 593,880.00 อุดหนุนอาหาร
กลางวนั
โรงเรียนบา้น
วงัขอนขวา้ง 

01/10/2560 365 

21. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

โครงการรณรงค์
และป้องกนัโรค
ไขห้วดันกน ้ายา
เคมี ทรายก าจดัยงุ 

 120,000.00 119,000.00 จดัซ้ือ
ทรายอะเบท
ก าจดัลูกน ้า
ยงุลาย 

27/03/2561 15 

22. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ซ่อมแซมท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

 373,298.46 373,298.46 ซ่อมแซมท่ีดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง 

02/10/2560 365 

23. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ค่าธรรมเนียมท่ี
ทิ้งขยะมูลฝอย 

 180,000.00 120,000.00 ค่าธรรมเนียมท่ี
ทิ้งขยะ 

01/10/2560 365 

24. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ค่าธรรมเนียมท่ี
ทิ้งขยะมูลฝอย 

 180,000.00 120,000.00 ค่าธรรมเนียมท่ี
ทิ้งขยะ 

02/10/2560 365 

25. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

อุดหนุนการจดั
งานแผน่ดิน
สมเด็จพระ
นารายณ์ 

 28,000.00 28,000.00 อุดหนุนงาน
แผน่ดินสมเด็จ
พระนาราย 

12/01/2561 3 

26. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

เบ้ียยงัชีพผู ้สูังอาย ุ  4,585,300.00 4,585,300.00 เบ้ียยงัชีพผู ้สูัง
อาย ุ

02/10/2560 365 

27. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ  1,088,800.00 1,088,800.00 เบ้ียยงัชีพผู ้
พิการ 

02/10/2560 365 

28. การพฒันา เบ้ียยงัชีพผูป่้วย  30,000.00 30,000.00 เบ้ียยงัชีพผูป่้วย 02/10/2560 365 
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ดา้นต าบล
น่าอยู ่

เอดส์ เอดส์ 

29. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

อุดหนุนกองทุน 
สปสช. 

 70,000.00 67,000.00 อุดหนุน 
สปสช 

30/01/2561 3 

30. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ต่อเติมโครง
หลงัคา
เอนกประสงค ์
หมู่ท่ี ๓ 

 351,000.00 351,000.00 61/61 16/01/2561 90 

31. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างหอ้งน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กหลงัอาคาร
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลวงัว
ขอนขวา้ง 

 100,000.00 100,000.00 62/2561 16/01/2561 90 

32. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
5 นายโกศล สี
สมุทร 

 32,500.00 32,500.00 64/2561 22/01/2561 60 

33. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
5 นายนพนนัท ์
สารีทอง 

 15,500.00 15,500.00 63/2561 22/01/2561 60 

34. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
4 ชุมชนบา้นนา 

 162,500.00 162,500.00 65/2561 22/01/2561 60 
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ซอย 4  

35. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
1 ซอยสุขเจริญมา
ซอย 1 

 203,500.00 203,500.00 66/2561 22/01/2561 60 

36. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนน
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
2 ซอยขา้งบา้น
นายจ่อย ทองนาค 

 80,500.00 80,500.00 67/2561 22/01/2561 60 

37. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
หมู่ท่ี ๖ ขา้ง
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

 78,000.00 78,000.00 31/2561 27/11/2560 30 

38. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ขดุลอกคลอง
สาธารณะหมู่ท่ี ๖ 

 490,000.00 490,000.00 ขดุลอกคลอง
สาธารณะ ม.6 

25/12/2560 90 

39. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ขดุลอกป่าชา้
สาธารณะ หมู่ที 
๔ 

 300,000.00 300,000.00 ขดุลอกป่าชา้
สาธารณะ ม.4 

25/12/2560 90 

40. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกอ่างหว้ยหิน 

 494,000.00 494,000.00 ถนนหินคลุก
อ่างหว้ยหิน 

18/12/2560 60 

41. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 3,4,5 

 494,000.00 494,000.00 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.3,4,5 

18/12/2560 60 

42. การพฒันา วางท่อระบายน ้า  96,000.00 96,000.00 73/2561 27/02/2561 60 
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ดา้นต าบล
น่าอยู ่

หมู่ท่ี ๖ คลอง
พระยาก าจดั 

43. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
หมู่ท่ี ๑ คลองดง
แกว้ 

 61,000.00 61,000.00 74/2561 27/02/2561 60 

44. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
หมู่ท่ี ๖ คลองสาย
ป่าสัก 

 134,000.00 134,000.00 75/2561 27/02/2561 60 

45. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
หมู่ท่ี 4 คลองหว้ย
ววัตาย 

 37,000.00 37,000.00 76/2561 27/02/2561 60 

46. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
หมู่ท่ี 4 คลองโคก
สิงห์ 

 123,000.00 123,000.00 77/2561 27/02/2561 60 

47. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
หมู่ท่ี 3 บริเวณ
ขา้งป้อมต ารวจ 

 32,000.00 32,000.00 78/2561 27/02/2561 60 

48. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี๖ซอย
ขา้งบา้นนาย
วเิชียร สีสมุทร 

 259,900.00 259,900.00 ก่อสร้างถนน 
คสล. ม.6  

14/01/2562 90 

49. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

วางท่อระบายน ้า
ซอยบา้นนายกอง
เมืองแจ่มใส 

 63,000.00 63,000.00 วางท่อระบาย
น ้าซอยบา้น
นายกองเมือง
แจ่มใส 

14/01/2562 90 

50. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน ้าหมู่ท่ี 

 199,000.00 199,000.00 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน ้า

15/01/2562 90 
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๕ ซอยหนา้บา้น
นายอ าไพ สี
สมุทร  

หมู่ท่ี ๕ ซอย
หนา้บา้นนาย
อ าไพ สีสมุทร  

51. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลทางสติกหมู่ท่ี 
๔ ทางเขา้บา้น
หว้ยววัตาย 

 109,500.00 109,500.00 ก่อสร้างถนน
แอสฟัลทาง
สติกหมู่ท่ี ๔ 
ทางเขา้บา้น
หว้ยววัตาย 

28/01/2562 60 

52. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

-ถนนหินคลุกหมู่
๖สายอ่างหว้ยหิน
กวา้ง๓เมตรยาว
๒,๕๐๐เมตร 
หนา๐.๑๕เมตร 

 499,000.00 494,000.00 ถนนหินคลุก
หมู่๖สายอ่าง
หว้ยหินกวา้ง๓
เมตรยาว
๒,๕๐๐เมตร 
หนา๐.๑๕
เมตร 

18/12/2560 60 

53. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ถนนคสล. หมู่ท่ี 
๔ ชุมชนบา้นา
ซอย 

 163,000.00 157,000.00 ถนนคสล. หมู่
ท่ี ๔ ชุมชนบา้
นาซอย 

10/08/2561 90 

54. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ถนน คสล. หมู่ท่ี 
๓ ซอยขา้งบา้น
นายวรัิตน์ กนัหา 
พร้อมวางท่อ 

 189,000.00 129,900.00 ถนน คสล. หมู่ 
3 ซ.บา้นนายว
สิรัตน์ กญัหา 

14/01/2562 90 

55. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ถนน คสล. หมู่ท่ี 
๒ บริเวณซอย
ขา้งบา้นนายจ่อย 
ทองนาค  

 81,000.00 80,500.00 ถนน คสล. หมู่
ท่ี ๒ บริเวณ
ซอยขา้งบา้น
นายจ่อย ทอง
นาค  

22/01/2561 60 

56. การพฒันา
ดา้นต าบล

ถนน คสล. หมู่ท่ี 
๕ บริเวณซอย

 34,000.00 32,500.00 ถนน คสล. หมู่
ท่ี ๕ บริเวณ

22/01/2561 60 
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น่าอยู ่ ขา้งบา้นนาย
โกศล สีสมุทร  

ซอยขา้งบา้น
นายโกศล สี
สมุทร  

57. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ถนน คสล. หมู่ท่ี 
๕ บริเวณขา้ง
บา้นนายนพนนัท ์
สารีทอง  

 16,000.00 15,500.00 ถนน คสล. หมู่
ท่ี ๕ บริเวณ
ขา้งบา้นนาย
นพนนัท ์สารี
ทอง  

22/01/2561 30 

58. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างขดุสระ
เก็บกกัน ้า หมู่ท่ี 
๔ กวา้งเฉล่ียน 
๑๕.๖๑ ถึง 
๓๓.๓๙ ม. ลึก 
๓.๐๐ ม. หรือมี
ปริมาณดินขดุไม่
นอ้ยกวา่ 
๘,๖๗๙.๔๖ ลบ.
ม.และวางท่อ
ระบายน ้า ขนาด 
๑.๐๐ คสล.บริ
เวณป่าชา้
สาธารณะ 

 300,000.00 300,000.00 ก่อสร้างขดุ
สระเก็บกกัน ้า 
หมู่ที4 

25/12/2560 90 

59. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

จดัซ้ือรถยนต์
ส่วนกลาง 

 800,000.00 710,000.00 จดัซ้ือรถยนต์
ส่วนกลาง 

15/06/2561 120 

60. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น 
หมู่ท่ี ๑,๒,๓,๔  

 312,000.00 312,000.00 ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น 
หมู่ท่ี ๑,๒,๓,๔  

07/09/2561 60 
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61. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

จดัซ้ือป๊ัมน ้า
ไฟฟ้า ๒ ตวั 
ขนาด ๑๕๐ วตัต์ 

 10,500.00 10,200.00 จดัซ้ือป๊ัมน ้า
ไฟฟ้า ๒ ตวั 
ขนาด ๑๕๐ 
วตัต ์

06/06/2561 15 

62. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

จดัซ้ือเคร่ืองตบ
ดิน 

 21,000.00 20,000.00 จดัซ้ือเคร่ือง
ตบดิน 

15/06/2561 15 

63. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

จดัซ้ือซุม้เฉลิม
พระเกียรติ 

 248,000.00 193,000.00 จดัซ้ือซุม้เฉลิม
พระเกียรติ 

28/08/2561 30 

64. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

จดัท าฐานเหล็ก
วางถงัน ้า
พลาสติกจ านวน
๑๒ ชุด 

 42,000.00 42,000.00 จดัท าฐาน
เหล็กวางถงัน ้า
พลาสติก
จ านวน๑๒ ชุด 

18/06/2561 60 

65. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

จดัซ้ือเคร่ืองเสียง
และอุปกรณ์หอ
กระจายข่าว 

 85,800.00 77,600.00 จดัซ้ือเคร่ือง
เสียงและ
อุปกรณ์หอ
กระจายข่าว 

07/09/2561 60 

66. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างตะข่าย
กนัลูกฟุตบอล 

 177,000.00 155,000.00 ก่อสร้างตะข่าย
กนัลูกฟุตบอล 

19/09/2561 60 

67. การพฒันา
ดา้นต าบล
น่าอยู ่

ก่อสร้างร้ัวสแตน 
เลสรอบรอบพระ
ภูมิหมู่ท่ี ๔ 

 30,000.00 30,000.00 ก่อสร้างร้ัว
สแตน เลสร
อบรอบพระภูมิ
หมู่ท่ี ๔ 

14/09/2561 30 

68. การพฒันา
ศกัยภาพ
ของชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็ 

โครงการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

 50,000.00 10,580.00 โครงการลด
อุบติัเหตุทาง
ถนนช่วง
สงกรานตแ์ละ

29/12/2560 100 
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ปีใหม่ 

69. การพฒันา
ศกัยภาพ
ของชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็ 

โครงการ
ฝึกอบรม อปพร. 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
เช่น การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 
การฝึกบุคลากร 
ท่ามือเปล่า  

 50,000.00 27,944.80 โครงการ
ฝึกอบรม 
อพปร.ฯ 

30/03/2561 7 

70. การพฒันา
ศกัยภาพ
ของชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็ 

โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองแต่งกาย 
อปพร. 

 104,720.00 104,720.00 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองแต่งกาย 
อปพร. 

07/05/2561 60 

71. การพฒันา
ศกัยภาพ
ของชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็ 

โครงการขบัข่ี
ปลอดภยั 

 20,000.00 11,200.00 โครงการขบัข่ี
ปลอดภยั 

12/02/2561 3 

72. การพฒันา
ดา้น
เศรษฐกิจ 

โครการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ 

 30,000.00 23,600.00 อบรมกลุม
อาชีพสาน
ตะกร้า 

30/05/2561 3 

73. การพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ 

งบประมาณ
ค่าใชจ่้ายดา้น
บุคลากรในการ
จ่ายเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 10,000,000.00 5,955,678.89 งบประมาณ
ค่าใชจ่้ายดา้น
บุคลากรใน
การจ่าย
เงินเดือน 
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ตามท่ี
กฎหมาย
ก าหนด 

02/10/2560 365 

74. การพฒันา ฝึกอบรมศึกษาดู  300,000.00 67,900.00 54-56,60/2561 22/01/2561 7 
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ระบบการ
บริหาร
จดัการ 

งาน 

75. การพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ 

ค่าวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 100,000.00 99,821.00 ค่าวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

02/10/2560 365 

76. การพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ 

ค่าเช่า/ค่าเช่าซ้ือ
บา้น ใหแ้ก่
พนกังานส่วน
ต าบล 

 350,000.00 239,300.00 ค่าเช่า/ค่าเช่า
ซ้ือบา้น ใหแ้ก่
พนกังานส่วน
ต าบล 

02/10/2560 365 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๙ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัขอนขวา้ง 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย ๑๐๐% 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๑.การพฒันาดา้นต าบลน่าอยู่ 90.0 20.89 90.0 21.37 67.0 15.94 67.0 15.94 67.0 90.0 

๒.การพฒันาศกัยภาพของชุมชนให้เขม้แขง็ 8.0 0.46 8.0 0.46 4.0 0.15 4.0 0.15 4.0 8.0 

๓.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1.0 0.03 1.0 0.03 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 1.0 

๔.การพฒันาระบบการบริหารจดัการ  5.0 11.05 5.0 11.05 4.0 6.36 4.0 6.36 4.0 5.0 

ช. ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 

อบต.วงัขอนขวา้ง ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรั้บความ

ร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ

ผลส าเร็จดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี  

๑. โครงการประชุมชาคมและ อบต.เคล่ือนท่ี สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี 

แนวทางการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการภายใน   
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๒. โครงการ อบต.วงัขอนขวา้งสะอาดแบบยั้งยนื  สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาต าบลน่าอยู่   แนวทางการ

พฒันาอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

 

 

 

 

          ๓. โครงการอบรมพฒันาความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ (iq-eq)  ปี ๒๕๖๑ สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์การพฒันาต าบลน่าอยู ่    แนวทางการพฒันาดา้นการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวฒันธรรม           
       

 

 
 

 
๔. โครงการปลอกโรคมือเทา้ปาก ปี ๒๕๖๐ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ การพฒันาต าบลน่าอยู่  แนวทางการแนว

ทางการพฒันาเก่ียวกบัสาธารณสุข     
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ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัขอนขวา้งสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล

เพิ่มเติมไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัขอนขวา้ง หรือแจง้ผา่นผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัขอนขวา้ง  เพื่อจะ

ไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี     ๔    เดือน  ธนัวาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 

 

(นายอภิชาติ  มะลิ) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัขอนขวา้ง 

 


