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ประกาศ อบต.วังขอนขวาง 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
******************************************* 

            ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงาน
ผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓๐ (๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบรหิารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.วังขอนขวาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การ
ใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.วังขอนขวาง ดังนี้  
วิสัยทัศน ของอบต.วังขอนขวาง  
                 "ตำบลนาอยู ชุมชนมีความเขมแข็ง เศรษฐกิจดีมีคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ" 
พันธกิจ ของอบต.วังขอนขวาง  
             ๑ ประชาชนมีศกัยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได  
             ๒ ประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  
             ๓ ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  
             ๔ มีแหลงน้ำเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค  
             ๕ การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
            ๖ สิ่งแวดลอมที่ดีทำใหชุมชนนาอยูอยาง  



2 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.วังขอนขวางไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว ๔ 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
           การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
           การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง 
           การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
           การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 

 
การวางแผน 
    อบต.วังขอนขวาง ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมสีวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนำมา
จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป  
    อบต.วังขอนขวาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานตำบลนาอยู 7 1,780,000.00 10 4,020,000.00 42 9,810,263.00 46 14,772,618.00 40 12,219,960.00 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให
เขมแข็ง 

0 0.00 0 0.00 1 57,000.00 3 361,920.00 3 361,920.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 2,700,100.00 29 2,604,100.00 

รวม 7 1,780,000.00 10 4,020,000.00 43 9,867,263.00 78 17,834,638.00 72 15,185,980.00 
 

    การจัดทำงบประมาณ 
ผูบริหารอบต.วังขอนขวาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 14,399,630 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานตำบลนาอยู 34 12,207,830.00 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง 2 70,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ - - 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 26 2,121,800.00 

รวม 62 14,399,630.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.วังขอนขวาง มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

ขยายเขตประปา บริเวณหนาบานนาง
สังวาล ใจแกว-หนาบานนายสมจิตร 
เคนวงษหมูที่5 

551,200.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือขยายเขตประปา บริเวณหนาบาน
นางสังวาล ใจแกว-หนาบานนายสม
จิตร เคนวงษหมูที่5 

1 

2.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

ขยายเขตประปา บริเวณหนาบานนาง
บุญถัม พุทรา-หนาบานนายทูย่ิง นร
สิงหวิวัฒน หมูที่ 6 

760,600.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือขยายเขตประปา บริเวณหนาบาน
นางบุญถัม พุทรา-หนาบานนายทูย่ิง 
นรสิงหวิวัฒน หมูท่ี 6 

1 

3.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

คาบำรุงรักษาหรือซอมแซม  517,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือซอมถนนลูกรัง หมูที่ 1,6 และงาน
ซอมแซมหินคลุก หมูที 2,3,5,6 

1 

4.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตางๆ 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตางๆ 

1 

5.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการปองกันและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม 

25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

1 

6.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการปองกันและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 

1 

7.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการฝกอบรมทบทวนจิตอาสาภัย
พิบัติ 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการฝกอบรมทบทวน
จิตอาสาภัยพิบัติ 

1 

8.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

1 

9.  
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

เครื่องแตงกายเครื่องแบบ อปพร. 40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องแตงกายเครื่องแบบ 
อปพร. 

1 

10. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการทัศนะศึกษาเรียนรูนอก
หองเรียน 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการทัศนะศึกษาเรียนรู
นอกหองเรียน 

1 

11. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการวันเด็กแหงชาติ 35,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการวันเดก็แหงชาติ 1 

12. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการสงเสริมความฉลาดทางอารม
และความฉลาดทางปญญา 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการสงเสริมความฉลาด
ทางอารมและความฉลาดทางปญญา 

1 

13. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริการบริหารสถานศึกษา 

294,330.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริการบริหารสถานศึกษา 

1 

14. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

จัดซื้องานวัสดุบานงานครัว 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 1 

15. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

คาอาหารเสริม(นม) 378,300.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาอาหารเสริม(นม) 1 

16. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 580,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 1 
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17. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

อุดหนุนโครงการครูอัตราจางสอน
ภาษาอังกฤษและนาฏศิลป 

294,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนโครงการครูอัตราจางสอน
ภาษาอังกฤษและนาฏศิลป 

1 

18. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการอาสาสมัครบรบิาลทองถ่ิน 144,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินการโครงการอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน 

1 

19. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการปองกันโรคไขเลือดออก 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินการโครงการปองกันโรค
ไขเลือดออก 

1 

20. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

จัดซื้อน้ำยาเคมีและทรายกำจัดยุงลาย 120,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดซื้อน้ำยาเคมีและทรายกำจัดยุงลาย 1 

21. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 120,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 1 

22. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการสงเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องตนของผูสูงอายุและผู
พิการ 

35,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ดำเนินการโครงการเบื้องตนของ
ผูสูงอายุสงเสริมการดแูลรักษาสุขภาพ
ยุและผูพิการ 

1 

23. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

คาจางเหมาบริการซอมแซม ติดต้ัง 
ยายกิ่งโคมไฟสาธารณะ 

20,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการซอมแซม 
ตดิตั้ง ยายก่ิงโคมไฟสาธารณะ 

1 

24. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

คาจางเหมาบริการติดตั้งรื้อถอน
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ 

30,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการติดต้ังรื้อ
ถอนครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ 

1 

25. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

คาจางเหมาบริการปรับปรุงภูมทิัศนใน
เขตตำบลวังขอนขวาง 

30,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการปรับปรุงภูมิ
ทัศนในเขตตำบลวังขอนขวาง 

1 

26. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

คาบำรุงรักษาหรือซอมแซม ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

517,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือเปนคาบำรุงรักษาหรือซอมแซม 
ที่ดินและสิ่งกอสราง 

1 

27. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 80,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 

28. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

จัดซื้อวัสดุกอสราง 100,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุกอสราง 1 

29. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดิน 42,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือกอสรางธนาคารน้ำใตดิน 1 

30. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอหมูที่ ๓ บริเวณถนนสาย
หนาโบสถวัดวังขอนขวาง 

271,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวกยิ่งข้ึน 1 

31. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,258,400.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหผูสูงอายุไดเบี้ยยังชีพ 1 

32. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,516,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพผูพิการ 1 

33. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 1 

34. 
การพัฒนาดานตำบลนา
อยู 

คาธรรมเนียมที่ทิ้งขยะ 180,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาธรรมเนียมที่ทิ้งขยะ 1 

35. 
การพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนใหเขมแข็ง 

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพตดิ 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

1 
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36. 
การพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนใหเขมแข็ง 

โครงการสนับสนุนบทบาทสตรี 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 1 

37. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาจางเหมาบริการโฆษณา เผยแผ 
และประชาสัมพันธ 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือ เผยแผ และประชาสัมพันธ งาน
ของอบต.วังขอนขวาง 

1 

38. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาจางเหมาดุแลระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในสำนักงาน 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาจางเหมาดุแลระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรภายในสำนักงาน 

1 

39. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาจางเหมาบริการติดตั้ง ลาง เติม
น้ำยาเครื่องปรับอากาศ  

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการติดต้ัง ลาง 
เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ  

1 

40. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 655,500.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก 

1 

41. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จางเหมาบรกิารตออายุการใชงานเพ่ือ
เชาพื้นที่เว็บไซคบนอินเตอรเน็ต 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจางเหมาบริการตออายุการใชงาน
เพ่ือเชาพื้นที่เว็บไซคบนอินเตอรเน็ต 

1 

42. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาบริการเชาเครื่องถาย
เอกสาร 

1 

43. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาใชจายในการเลือกตั้ง 60,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง 1 

44. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาพวงมาลัยชอดอกไม และกระเชา
ดอกไม 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาพวงมาลัยชอดอกไม และ
กระเชาดอกไม 

1 

45. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยะภาพบุคลากร 

8,200.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงานพัฒนาศักยะภาพ
บุคลากร 

1 

46. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อจวัสดุสำนักงาน 97,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 1 

47. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนสง 1 

48. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 297,100.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 

49. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 53,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร 1 

50. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาไฟฟาประจำสำนักงาน 210,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาไฟฟาประจำสำนักงาน 1 

51. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาน้ำประปาของสำนักงาน อบต.วัง
ขอนขวาง 

90,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาน้ำประปาของสำนักงาน 
อบต.วังขอนขวาง 

1 

52. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอ
ราชการ 

1 
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53. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาบริการไปรษณยี 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

คาบริการไปรษณีย 1 

54. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนคาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

1 

55. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุนงบประมาณ
คาใชจายศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออุดหนุนโครงการสนับสนุน
งบประมาณคาใชจายศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน 

1 

56. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาจางเหมาแรงงานบุคคล 128,000.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคล 1 

57. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาสมาชิกนิตยสาร วารสาร คูมือ 
หนังสือตางๆ 

10,000.00 สำนัก/กองคลัง 
เพ่ือเปนคาสมาชิกนิตยสาร วารสาร 
คูมือ หนังสือตางๆ 

1 

58. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 97,000.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 

59. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้องานบานงานครวั 40,000.00 สำนัก/กองคลัง จัดซื้องานบานงานครัว 1 

60. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 

61. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

คาบริการไปรษณยี 10,000.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อเปนคาบริการไปรษณยี 1 

62. 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบา 

51,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในการปองกันโรคพิษสุนัขบาและการ
คุมกำเนิด 

1 

 

     การใชจายงบประมาณ 
     อบต.วังขอนขวาง มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมกีารกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 13,647,430 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 45 
โครงการ จำนวนเงิน 11,969,323 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานตำบลนาอยู 22 10,310,705.23 22 10,310,705.23 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง 1 50,000.00 1 50,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ     

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 22 1,608,617.41 22 1,608,617.41 

รวม 45 11,969,322.64 45 11,969,322.64 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.วังขอนขวาง ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
โครงการขยายเขตประปา 
หมูที่ 5 

551,200.00 323,000.00 323,000.00 228,200.00 

2.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
โครงการขยายเขตประปา 
หมูที่ 6 

760,600.00 357,000.00 357,000.00 403,600.00 

3.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
คาบำรงุรกัษาและ
ซอมแซม 

517,000.00 509,557.86 509,557.86 7,442.14 



7 

 

 

 

4.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

25,000.00 24,300.00 24,300.00 700.00 

5.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

25,000.00 24,300.00 24,300.00 700.00 

6.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา 

294,330.00 200,880.00 200,880.00 93,450.00 

7.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู วัสดุงานบานงานครัว 30,000.00 23,959.00 23,959.00 6,041.00 

8.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
คาอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

378,300.00 255,350.64 255,350.64 122,949.36 

9.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
(1) อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

580,000.00 532,320.00 532,320.00 47,680.00 

10.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
(2) อุดหนุนโครงการครู
อัตราจางสอนภาษาและ
นาฏศิลป 

294,000.00 285,992.00 285,992.00 8,008.00 

11.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
คาจางเหมาบริการ
ซอมแซม ติดต้ัง ยายก่ิง
โคมไฟฟาสาธารณะ 

20,000.00 653.40 653.40 19,346.60 

12.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
คาจางเหมาบริการติดตั้ง 
รื้อ ถอน ครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางตางๆ 

30,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 

13.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
คาจางเหมาบริการ
ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนที่ใน
เขตตำบลวังขอนขวาง 

30,000.00 27,750.00 27,750.00 2,250.00 

14.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
คาบำรงุรกัษาและ
ซอมแซม 

517,000.00 509,557.86 509,557.86 7,442.14 

15.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู วัสดุไฟฟาและวิทยุ 80,000.00 46,710.00 46,710.00 33,290.00 

16.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู วัสดุกอสราง 100,000.00 59,474.47 59,474.47 40,525.53 

17.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
โครงการกอสรางธนาคาร
น้ำใตดิน 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

18.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กวาง
ทอพรอมบอพัก หมูที่ 3 

271,000.00 264,000.00 264,000.00 7,000.00 

19.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,258,400.00 5,095,500.00 5,095,500.00 162,900.00 

20.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู เบี้ยยังชีพความพิการ 1,516,000.00 1,514,400.00 1,514,400.00 1,600.00 

21.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 

22.  การพัฒนาดานตำบลนาอยู 
คาธรรมเนียมที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

23.  
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให
เขมแข็ง 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

24.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาจางเหมาบริการ
โฆษณา เผยแพร และ
ประชาสัมพันธ 

40,000.00 4,282.00 4,282.00 35,718.00 

25.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาจางเหมาบริการดูแล
ระบบเครือขาย

20,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 
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คอมพิวเตอรภายใน
สำนักงาน (LAN) 

26.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก 

655,500.00 655,500.00 655,500.00 0.00 

27.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

30,000.00 17,806.94 17,806.94 12,193.06 

28.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาบริการเชาเครื่องถาย
เอกสาร 

20,000.00 16,000.00 16,000.00 4,000.00 

29.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาใชจายในการ
ดำเนินการเลือกต้ัง 

60,000.00 7,997.00 7,997.00 52,003.00 

30.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาพวงมาลา พวงมาลัย 
ชอดอกไม และกระเชา
ดอกไม 

5,000.00 3,500.00 3,500.00 1,500.00 

31.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ วัสดุสำนักงาน 97,000.00 56,565.00 56,565.00 40,435.00 

32.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 

80,000.00 16,100.00 16,100.00 63,900.00 

33.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 297,100.00 224,966.78 224,966.78 72,133.22 

34.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ วัสดุคอมพิวเตอร 53,000.00 52,880.00 52,880.00 120.00 

35.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คาไฟฟา 210,000.00 197,071.61 197,071.61 12,928.39 

36.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาน้ำประปา คาน้ำ
บาดาล 

90,000.00 25,231.50 25,231.50 64,768.50 

37.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คาบริการโทรศัพท 10,000.00 1,607.14 1,607.14 8,392.86 

38.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

30,000.00 17,806.94 17,806.94 12,193.06 

39.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณคาใชจายศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

40.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คาจางเหมาแรงงานบุคคล 128,000.00 124,000.00 124,000.00 4,000.00 

41.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

คาสมาชิกนิตยสาร 
วารสาร คูมือ 
หนังสือพิมพรายวันและ
สิ่งพิมพอื่นๆ 

10,000.00 267.50 267.50 9,732.50 

42.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ วัสดุสำนักงาน 97,000.00 56,565.00 56,565.00 40,435.00 

43.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ วัสดุงานบานงานครัว 40,000.00 24,528.00 24,528.00 15,472.00 

44.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ วัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00 23,060.00 23,060.00 6,940.00 

45.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา 

51,000.00 50,882.00 50,882.00 118.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2564 
อบต.วังขอนขวาง โคกสำโรง จ.ลพบุรี 

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานตำบลนาอยู 46 14,772,618.00 34 12,207,830.00 22 10,310,705.23 22 10,310,705.23 

2.การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง 3 361,920.00 2 70,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0 - -     

4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 29 2,700,100.00 26 2,121,800.00 22 1,608,617.41 22 1,608,617.41 

รวม 78 17,834,638.00 62 14,399,630.00 45 11,969,322.64 45 11,969,322.64 
 

    สภาพปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน 
  - เนื ่องจากในชวงปงบประมาณ 2563 ลากยาวจนถึงป งบประมาณ พ.ศ.  2564 ไดเกิด
สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที ่ ตำบลวังขอนขวาง สงผลใหการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรม เชนการจัดทำประชาคมเพื่อเสนอความตองการ
ของประชาชนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นไมสามารถดำเนินการได หากหนวยงานดำเนินการอาจจะสงผลทำให
เกิดการแพรระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้นซึ่งไมเปนผลดีเทาที่ควรตอประชาชน แตเดิมองคการบริหารสวนตำบลโกงธนู 
ไดจัดทำแผนการดำเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโครงการท่ีบรรจุในแผนงานจำนวน ๗๘ โครงการแตผล
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลโกงธนูสามารถดำเนินการไดเพียง ๔๕ โครงการ ทางองคการบริหารสวน
ตำบลวังขอนขวางจึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีดำเนินการเพื่อใหสอดคลองกับปจจัยตางๆ ไมวาจะเปน 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ตลอดจนระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของมีการปรับเปลี่ยนในชวงสถานการณการระบาดของ
โควิด สงผลตอการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการที่ยังไมไดดำเนินการใหปงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวน
ตำบลวังขอนขวางก็นำไปจัดทำในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป    
3. แนวทางแกไข  
    ทางองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเชน การ
จัดทำประชาคม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว 1239 เพื่อใหเกิดการคลองตัวโดยใช
ทางเลือกในรูปแบบออนไลน เชนการระบบ Zoom มาใชหรือใชแบบตอบรับเพื่อใหประชาชนในพื้นที่เสนอความ
ตองการตลอดจนปญหาความเดือดรอนให อบต.โกงธนูรับทราบถึงปญหาและความตองการ อีกทั้งหากนำเทคโนโลยี
มาใชจะปองกันการแพรระบาดของโควิด – 19 ไดโดยไมจำเปนตองเพ่ิมความเสี่ยงใหกับเจาหนาที่และประชาชน 
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3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  
นายอุบล  ทิพยจันทร ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหขอเสนอแนะ

ดังนี้ ควรจัดโครงการจิตอาสาในการออกพ้ืนท่ีในทุกๆเดือน โดยแบงวาแตละเดือนจะดำเนินการในหมูใดบางอีกทั้งควร
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการ ประชาชนจะไดหวงแหนและเกิดความภาคภูมใิจ
และเกิดการมีสวนรวมกันในทองถิ่น  สวนเรื่องโครงการ/กิจกรรม ผูบริหารควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ ตางๆ 
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน หลังจากแนวโนมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาดีข้ึน แตอยางไรก็ตาม
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้งประกอบกับมาตรการการปองกัน
ตองยังคงมีอยูอยางเขมขนเพื่อลดความเสี่ยง 

นายสไว  บุญมี ผูแทนประชาคม ใหขอเสนอแนะดังนี้  
 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด อยากใหทางหนวยงานสงเสริมการจางแรงงานในพื้นที่

เพราะในพื้นที่สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ ตำบลวังขอนขวางทำ
ใหไมสามารถเดนิทางออกไปทำงานตางพื้นที่ไดสดวก จะชวยใหลดความเสี่ยงจากโรคโควิดได 
 
           ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวาม   คิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.วังขอนขวางทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนอ
ความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตอไป 
 
                 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 
 
                                                                                     (นายสมจิตร  สีสมุทร) 
                       นายกองคการบริหารสวนตำบลวังขอนขวาง 
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