
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการบรูณาการในการบริหารจัดการ 15,000          ∕ 15,000             ส านักปลัด
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ อบต.
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อุดหนุนเทศบาลต าบลหินกอง

2 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 15,000          ∕ 15,000             ส านักปลัด
และงานราชพิธี รัฐพิธี อ าเภอหนองแค อบต.
(อุดหนุนอ าเภอหนองแค)

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 30,000          ∕ 12,540             ส านักปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อบต.

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 30,000          ∕ 8,992               ส านักปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 30,000          ∕ 30,000             ส านักปลัด

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานอบต.โคกแย้
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสท่ี 1 -2 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน



และบรรเทาสาธารณภัย อบต.

4 โครงการสาธิตให้ความรู้เบ้ืองต้น 30,000          ∕ 30,000             ส านักปลัด
เก่ียวกับการใช้ถังน้ ายาเคมีแก่ชุมชน อบต.

1.3 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการ อบต.ส่งเสริมการเรียนรู้และมี 40,000          ∕ 40,000             กองการศึกษา
มีพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกับผู้ปกครอง ศาสนา

และวัฒนธรรม

2 โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000          ∕ 30,000             กองการศึกษา
ศาสนา

และวัฒนธรรม

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติต าบลโคกแย้ 50,000          ∕ 5,820               กองการศึกษา
ศาสนา

และวัฒนธรรม

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30,000          ∕ 30,000             กองการศึกษา
ทางการศึกษา ศาสนา

หน้าท่ี 1

ผลการด าเนินงาน



และวัฒนธรรม

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 334,425        ∕ 334,425          กองการศึกษา
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศาสนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ และวัฒนธรรม
(ค่าอาหารกลางวัน)

เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 110,500        ∕ 110,500          กองการศึกษา
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ และวัฒนธรรม
(ค่าจัดการเรียนการสอน)

เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,200            ∕ 8,200               กองการศึกษา
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ และวัฒนธรรม
(ค่าหนังสือ)

เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,200            ∕ 8,200               กองการศึกษา
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ และวัฒนธรรม

หน้าท่ี 2
ผลการด าเนินงาน



(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12,300          ∕ 12,300             กองการศึกษา
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ และวัฒนธรรม
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17,630          ∕ 17,630             กองการศึกษา
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ และวัฒนธรรม
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

11 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 3,045,000     ∕ 3,045,000        กองการศึกษา
ส าหรับเด็กอนุบาล -ป.6 ให้กับ ศาสนา
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบลโคกแย้ และวัฒนธรรม

12 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ 30,000          ∕ 30,000             กองการศึกษา
โรงเรียนวัดหนองผักชี ศาสนา

และวัฒนธรรม

13 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ 30,000          ∕ 30,000             กองการศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ศาสนา



และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

14 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ 40,000          ∕ 40,000             กองการศึกษา
โรงเรือนชุมชนวัดไทยงาม ศาสนา

และวัฒนธรรม

15 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ 40,000          ∕ 40,000             กองการศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสมัคร ศาสนา

และวัฒนธรรม

16 กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ) 23,100          ∕ 23,100             กองการศึกษา
กิจกรรมการท ายาดมสมุนไพร ศาสนา
กิจกรรมการท าแอลกอฮอล์ล้างมือ และวัฒนธรรม
กิจกรรมการท าสายคล้องหน้ากากอนามัย

17 กิจกรรมพัฒนาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 27,000          ∕ 27,000             กองการศึกษา
วิชาการท าพวงกุญแจหนัง ศาสนา
วิชาการพับเหรียญโปรยทาน และวัฒนธรรม

18 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 4,140            ∕ 4,140               กองการศึกษา

หน้าท่ี 3
ผลการด าเนินงาน



กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัส ศาสนา
โคโรน่า และวัฒนธรรม
กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคระบาด

ตามฤดูกาล

19 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน 10,400          ∕ 10,400             กองการศึกษา
กิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ศาสนา
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และวัฒนธรรม

20 กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3,600            ∕ 3,600               กองการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา
กิจกรรมอบรมให้ความรู้โคกหนองนาโมเดล และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

21 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน. ต าบล -                ∕ -                   กองการศึกษา
ศาสนา

และวัฒนธรรม

22 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือ -                ∕ -                   กองการศึกษา
ชุมชน ศาสนา

และวัฒนธรรม

23 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถจักรยาน -                ∕ -                   กองการศึกษา

ผลการด าเนินงาน
หน้าท่ี 4



เคล่ือนท่ี ศาสนา
และวัฒนธรรม

24 กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล -                ∕ -                   กองการศึกษา
ศาสนา

และวัฒนธรรม

25 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ -                ∕ -                   กองการศึกษา
ศาสนา

และวัฒนธรรม

1.4 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน 200,000        ∕ 30,778             กองสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้า และ

ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 320,000        ∕ 320,000          กองสาธารณสุข
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และ
จ านวน 16 หมู่บ้าน ส่ิงแวดล้อม
(อุดหนุนองค์กรประชาชน)

3 โครงการเพ่ือด าเนินงานป้องกัน 50,000          ∕ 50,000             กองสาธารณสุข
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
(อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอหนองแค) ส่ิงแวดล้อม

หน้าท่ี 5

ผลการด าเนินงาน



1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 1,600,000     ∕ 1,600,000        กองช่าง
กองช่าง อบต.โคกแย้

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 157,300        ∕ 157,300          กองช่าง
(บริเวณกลุ่มบ้านอดีตก านันอุทัย ทาเท่ียง)

หมู่ท่ี 7

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 341,000        ∕ 341,000          กองช่าง
บริเวณกลุ่มบ้านนางบุญส่ง ศรีลา

หมู่ท่ี 6

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 174,000        ∕ 174,000          กองช่าง
กลุ่มบ้าน น.ส.ณัฐฏจิรา  วงศ์ค าสอน

หมู่ท่ี 6

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 487,000        ∕ 487,000          กองช่าง
จากแยกสะพาน หมู่ท่ี 10 ฝ่ังซ้ายไปถึง

บ้านนางเชาว์

หมู่ 10 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 134,000        ∕ 134,000          กองช่าง
สายโค้งกลุ่มบ้านนางวันดี เอ่ียมบัวถึง

กลุ่มบ้านนางทับทิม จ าปาเทศ

หมู่ท่ี 16

ผลการด าเนินงาน



7 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 127,000        ∕ 127,000          กองช่าง
กลุ่มบ้านนางวันเพ็ญ มาจังหรีด

(ข้างร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์)

หมู่ท่ี 6

8 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น 334,000        ∕ 334,000          กองช่าง
บริเวณทางเข้าบ่อหนองอีเก้ง

หมู่ท่ี 12

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 101,000        ∕ 101,000          กองช่าง
คอนกรีต หมู่ท่ี 8 บริเวณข้างบ้านนายทา

ถึงเช่ือมทาง หมู่ท่ี 13

หมู่ท่ี 8

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 610,000        ∕ 610,000          กองช่าง
คอนกรีต (บริเวณกลุ่มบ้านนางละเอียด

ถึงโค้งมากลุ่มบ้านนางถา)

หมู่ท่ี 8

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 96,000          ∕ 96,000             กองช่าง
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ท่ี 10

12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 248,000        ∕ 248,000          กองช่าง

ผลการด าเนินงาน
หน้าท่ี 6



เพ่ือการเกษตรกลุ่มบ้านนางสมพร

จ าปาเทศ ถึงศาลาประชาคม หมู่ท่ี 9

หมู่ท่ี 9

13 โครงการติดต้ังการ์ดเลน บริเวณโค้งอันตราย 102,000        ∕ 102,000          กองช่าง
และโค้งริมคลองหนองแร่ จ านวน 3 จุด

หมู่ท่ี 9

14 โครงการติดต้ังการ์ดเลน บริเวณโค้งอันตราย 205,000        ∕ 205,000          กองช่าง
ถนนริมคลองหนองแร่ จ านวน 6 จุด

หมู่ท่ี 7

15 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 45,000          ∕ 45,000             กองช่าง
บริเวณบ่อบาดาล

หมู่ท่ี 15

16 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 18,700          ∕ 18,700             กองช่าง
หน้าศาลาประชาคม

หมู่ท่ี 9

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 563,000        ∕ 563,000          กองช่าง
สายไทยงาม - นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

(ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ผลการด าเนินงาน
หน้าท่ี 7



หมู่ท่ี 2

18 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 646,000        ∕ 646,000          กองช่าง
(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช)

หมู่ท่ี 14

19 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 481,000        ∕ 479,000          กองช่าง
บริเวณซอยส ารวย

หมู่ท่ี 3

20 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 15,000          ∕ 15,000             กองช่าง
บริเวณกลุ่มบ้านนายปัณจวิชย์ แก้วโชติ

หมู่ท่ี 9

21 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 28,000          ∕ 28,000             กองช่าง
หน้าวัดหนองผักชีเหนือ

หมู่ท่ี 6

22 โครงการขยายเขตน้ าประปาจากฝายน้ าล้น 125,000        ∕ 125,000          กองช่าง
ถึงบ้านนางเนาวรัตน์ มีบุบผา

หมู่ท่ี 11

23 โครงการขยายเขตน้ าประปาส่วนภูมิภาค 191,000        ∕ 191,000          กองช่าง
กลุ่มบ้านนายประหยัด สุทธาดล

หมู่ท่ี 6

24 โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่ 67,900          ∕ 67,900             กองช่าง
จ านวน 3 จุด ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9

หมู่ท่ี 9



1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 250,000        ∕ 250,000          กองช่าง
พร้อมพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ

จากถนนสุวรรณศรถึงกลุ่มบ้าน

นายสายศ  ขวัญเมือง

หมู่ท่ี 5

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 84,000          ∕ 84,000             กองช่าง
พร้อมพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ

จากฝายน้ าล้นไปถึงบ้านนางเนาวรัตน์

มีบุบผา

หมู่ท่ี 11

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 150,000        ∕ 150,000          กองช่าง
พร้อมพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ

เร่ิมจากบริเวณหลังวัดหนองผักชี

หมู่ท่ี 6 เข้าหมู่ท่ี 7 

กลุ่มบ้านนายเสมอ  แสงกระจ่าง

หมู่ท่ี 7

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 250,000        ∕ 250,000          กองช่าง

หน้าท่ี 8

ผลการด าเนินงาน



พร้อมพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ
เส้นกลุ่มบ้านนายเร่ิมถึงบ้านหนองตาหม่ืน

หมู่ท่ี 5

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 170,000        ∕ 170,000          กองช่าง
พร้อมพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ
เส้นบ้านนายวันนา สีรีถึงสะพานบ่อดิน

หมู่ท่ี 11

6 โครงการพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ 13,000          ∕ 13,000             กองช่าง
จากถนนสาธารณะบ้านพฤกษ์สิริ

หมู่ท่ี 15

1.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 400,000        ∕ 400,000          กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ สังคม

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 100,000        ∕ 100,000          กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงานในเขตต าบลโคกแย้ สังคม

3 โครงการสานสามวัยต าบลโคกแย้ 50,000          ∕ 50,000             กองสวัสดิการ
สังคม

หน้าท่ี 9

ผลการด าเนินงาน



1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน 50,000          ∕ 50,000             กองสวัสดิการ
และผู้มีรายน้อยในเขตต าบลโคกแย้ สังคม

2 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาชีพ 50,000          ∕ 50,000             กองสวัสดิการ
ในระดับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 สังคม

3 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาชีพ 50,000          ∕ 50,000             กองสวัสดิการ
ในระดับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 สังคม

4 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาชีพ 50,000          ∕ 50,000             กองสวัสดิการ
ในระดับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 สังคม

5 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาชีพ 50,000          ∕ 50,000             กองสวัสดิการ
ในระดับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 สังคม

6 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาชีพ 50,000          ∕ 50,000             กองสวัสดิการ
ในระดับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 สังคม

7 โครงการระบบอบแห้งพลังงาน 116,000        ∕ 116,000          พลังงาน
แสงอาทิตย์วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ผู้แปรรูปเห็ด 1 ระบบ สระบุรี

หน้าท่ี 10

ผลการด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

8 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน 86,000          ∕ 86,000             พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี 4 ระบบ จังหวัด

สระบุรี

1.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา 10,000          ∕ 10,000             กองการศึกษา
ระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ศาสนา

และวัฒนธรรม

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 50,000          ∕ 50,000             กองการศึกษา
ศาสนา

และวัฒนธรรม

1.10 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ 20,000          ∕ 20,000             ส านักงานปลัด
พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อบต.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามพระบรม

ราชกุมารี

1.11 แผนงานงบกลาง

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13,243,200   ∕ 7,310,100        กองสวัสดิการ
สังคม

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,960,000     ∕ 1,660,400        กองสวัสดิการ
สังคม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000          ∕ 12,000             กองสวัสดิการ
สังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 60,000          ∕ 60,000             กองสาธารณสุข
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) และ

ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ าท้ิง 50,000          ∕ 50,000             กองสาธารณสุข

ผลการด าเนินงาน
หน้าท่ี 11

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน



ในครัวเรือน หมู่บ้านต้นแบบ และ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 120,000        ∕ 120,000          กองสาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการอบรมการป้องกันและระงับ 15,000          ∕ 8,012               กองสาธารณสุข
การแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีเกิดจาก และ
มูลฝอยโรค COVID - 2019 ส่ิงแวดล้อม
แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล

5 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล 20,000          ∕ 20,000             กองสาธารณสุข
ส าหรับผู้สัมผัสอาหารในพ้ืนท่ีต าบล และ
โคกแย้ ส่ิงแวดล้อม

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก 13,955          ∕ 13,955             กองสาธารณสุข
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้ และ

ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

8 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ 57,902          ∕ 57,902             กองสาธารณสุข
ในเด็กปฐมวัย ย้ิมใส ห่างไกล ฟันเด็ก และ

ส่ิงแวดล้อม

ผลการด าเนินงาน
หน้าท่ี 12



9 โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุม 242,869        ∕ 242,869          กองสาธารณสุข
โรคไข้เลือดออกต าบลโคกแย้ และ

ส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 100,000        ∕ 100,000          ส านักงานปลัด
12 สิงหาคม (วันแม่) อบต.

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 100,000        ∕ 100,000          ส านักงานปลัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบต.

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 100,000        ∕ 100,000          ส านักงานปลัด
สมเด็จพระบรมราชินี อบต.

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 10,000          ∕ 10,000             กองการศึกษา
ทางศาสนาในระดับต าบล อ าเภอ ศาสนา
และจังหวัด และวัฒนธรรม

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 50,000          ∕ 50,000             กองการศึกษา
น าชีวิต ศาสนา
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และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

3 โครงการสืบสานงานประเพณี 10,000          ∕ 3,060               กองการศึกษา
ลอยกระทง ศาสนา

และวัฒนธรรม

4 โครงการสืบสานงานประเพณี 10,000          ∕ 10,000             กองการศึกษา
สงกรานต์ ศาสนา

และวัฒนธรรม

5 โครงการหล่อเทียน แห่เทียน 40,000          ∕ 40,000             กองการศึกษา
และถวายเทียนพรรษา 9 วัด ศาสนา
1 ส านักปฏิบัติธรรม และวัฒนธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000        ∕ 200,000          ส านักงานปลัด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.

ผลการด าเนินงาน
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คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000        ∕ 100,000          ส านักงานปลัด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า

พนักงานจ้าง

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 800,000        ∕ 435,102          ส านักงานปลัด
อบต.

4 โครงการเย่ียมบ้านยามเย็น 50,000          ∕ 2,932               ส านักงานปลัด
อบต.

5 โครงการการส่งเสริมจัดประชาคม 50,000          ∕ 50,000             ส านักงานปลัด
ภายในต าบล อบต.

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน 12,000          ∕ 12,000             กองคลัง
กระจก 4 ฟุต จ านวน 3 ตู้

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
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2 จัดซ้ือถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 207,000        ∕ 207,000          ส านักงาน
ขนาดความจุขนาด 1500 ลิตร ปลัด 
จ านวน 30 ถัง อบต.

1.3 แผนงานการศึกษา  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

3 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 17,500          ∕ 17,500             กองการศึกษา
จ านวน 5 ตัว ศาสนา

และวัฒนธรรม

4 จัดซ้ือพัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 น้ิว 7,680            ∕ 7,680               กองการศึกษา
จ านวน 6 ตัว ศาสนา

และวัฒนธรรม

1.4  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

5 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 22,000          ∕ 22,000             ส านักงาน
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ปลัด
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป อบต.
และงานอ่ืนๆ 

จ านวน 1 ตัว
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

6 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 34,000          ∕ 34,000             ส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง อบต.

7 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 17,800          ∕ 17,800             ส านักงาน
 ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) ปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง อบต.

8 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000            ∕ 5,000               ส านักงาน
จ านวน 2 เคร่ือง ปลัด

อบต.

9 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 51,000          ∕ 51,000             กองคลัง
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง

10 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 10,000          ∕ 10,000             กองคลัง
จ านวน 4 เคร่ือง

1.5 แผนงานการศึกษา  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

11 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 17,000          ∕ 17,000             กองการศึกษา
ส าหรับงานส านักงาน ศาสนา
จ านวน 1 เคร่ือง และวัฒนธธรม

12 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500            ∕ 2,500               กองการศึกษา

ผลการด าเนินงาน
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ขนาด 800 VA ศาสนา
จ านวน 1 เคร่ือง และวัฒนธธรม

13 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300            ∕ 4,300               กองการศึกษา
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ศาสนา
(Ink Tank Printer) และวัฒนธธรม
จ านวน 1 เคร่ือง

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

14 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 8,900            ∕ 8,900               กองสวัสดิการ
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) สังคม
จ านวน 1 เคร่ือง

15 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2,500            ∕ 2,500               กองสวัสดิการ
จ านวน 1 เคร่ือง สังคม

1.7  แผนงานการเกษตร ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

16 จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาด 14 น้ิว 10,390          ∕ 10,390             ส านักงานปลัด
พร้อมใบตัดและอะไหล่ จ านวน 1 ตัว อบต.
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17 จัดซ้ือชุดสว่านโรตาร่ี 3 ระบบ 9,440            ∕ 9,440               ส านักงานปลัด
พร้อมชุดดอกสว่าน จ านวน 1 ตัว อบต.

18 จัดซ้ือเล่ือยจ๊ิกซอแบบแบตเตอร่ี 3,590            ∕ 3,590               ส านักงานปลัด
พร้อมใบตัดและอะไหล่ จ านวน 1 ตัว อบต.

19 จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนขนาด 7 น้ิว 7,800            ∕ 7,800               ส านักงานปลัด
พร้อมใบตัดและอะไหล่ จ านวน 1 ตัว อบต.

1.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยกเลิก/ งบประมาณ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

20 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน 60,000          ∕ 60,000             ส านักงานปลัด
2 จังหวะ ลูกสูบเดียว ประสิทธิภาพของ อบต.
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

ระบบสตาร์ทเคร่ืองมือดึงสตาร์ท

แผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 25 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
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