
 
ประกาศ อบต.ขามสมบูรณ์ 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วันท่ีผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดังนั้ นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ขามสมบูรณ์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ขามสมบูรณ์ ดังนี้   
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ขามสมบูรณ์  

    "ชุมชนน่าอยู่ ส ิง่แวดล้อมดีิคนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ขามสมบูรณ์  

    (1) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน ้ า สงวนและเก็บกักน ้ าเพื่อการเกษตร  
    (๒) พัฒนาชุมชนและสงัคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    (3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสงักัด อปท.  
    (4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  
    (5) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา  
    (6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    (7) ประชาชนได้ใช้เสน้ทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี  
    (8) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลติ  

    (9) สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  

    (10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ ยงสตัว์เศรษฐกิจ  
    (11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ ิการ และด้อยโอกาส  

     (๑๒) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ   

    (13) สนับสนุนการจัดตั้ งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ  
    (14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

    (15) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง   
    (16) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน   

    (17) ก่อสร้าง ปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง  

     (18) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  

    (19) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  

    (20) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
    (21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน  

    (22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสทิธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
    (23) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้ น  

    (24) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้ งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ  

    (25) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผูป้ระสบภัย  
     (26) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน ้ า ลุ่มน ้าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  

    (27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส  านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดั บ  

    (28) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  

     

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ขามสมบูรณ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 



    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านลดความเหลื่อมล ้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

ง. การวางแผน 

    อบต.ขามสมบูรณ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

    อบต.ขามสมบูรณ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 8 620,000.00 8 620,000.00 8 620,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

8 380,000.00 23 1,762,000.00 71 11,427,500.00 55 10,701,000.00 53 8,846,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านลดความเหลื่อมล ้ าทางสงัคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

9 4,472,000.00 12 4,637,200.00 43 15,747,800.00 42 16,117,200.00 42 17,117,200.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

0 0.00 15 30,176,500.00 106 75,669,800.00 106 73,162,300.00 106 73,172,300.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 0 0.00 1 50,000.00 9 1,450,000.00 9 2,400,000.00 9 2,400,000.00 

รวม 17 4,852,000.00 51 36,625,700.00 237 104,915,100.00 220 103,000,500.00 218 102,155,500.00 

 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.ขามสมบูรณ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 3,425,150 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 145,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 35 1,327,150.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านลดความเหลื่อมล ้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 11 159,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 16 1,694,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 6 100,000.00 

รวม 73 3,425,150.00 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ขามสมบูรณ์ มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

1.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้าน
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม 

โครงการธนาคารน ้ าใต้ดิน 20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อบริหารจัดการน ้ าเพื่อยกระดับคุณภาพคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้ นของประชาชน 

ประชาชนในเขตต าบลขามสมบูรณ์ 

2.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้าน
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาแหล่ง
น ้ าและ ป่าไม้  

20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าท่ีถูกต้องในการ
อนุรักษ์แหล่งน ้ า และป่าไม้ 

ประชาชนในเขตต าบล ขามสมบูรณ์ฯลฯ 

3.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้าน
ทรัพยากรและ

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทาง
พระราชด าริ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
ปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน ้ าในเขตพืน้ท่ีอบต.
ขามสมบูรณ์ 



สิง่แวดล้อม ปลัด อบต. 

4.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้าน
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม 

โครงท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  รักพื้นท่ี ส ี
เขียว 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเพิ่มจ านวนป่าไม้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นท่ี
อบต.ขามสมบูรณ์ ให้แลดูสวยงาม น่าอยู่ 3.มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ  

1.ปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี สาธารณ ประโยชน์ 
อบต.ขามสมบูรณ์ฯลฯ 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ในเขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 3.เพิ่ม
สถานท่ีพักผ่อนหน่อนใจใหกั้บประชาชน
ต าบลขามสมบูรณ์ 

5.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้าน
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม 

โครงการธนาคารน ้ าใต้ดิน 20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อบริหารจัดการน ้ าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้ น ในพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

6.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้าน
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาแหล่ง
น ้ าและ ป่าไม้  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
แหล่งน ้ าและป่าไม้ 

1คร้ัง 

7.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลใน
การปฏิบัติงานให้แก่คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และผูน้  าชุมชน ฯลฯ ของอบต.ขาม
สมบูรณ์ . 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะผูบ้ริหารสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และผูน้  าชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ 2.สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้น าไปใช้
ประโยชน์และปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ฯลฯ และผูน้  า
ชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์  

8.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และภาวะความเป็นผูน้  า ให้กับคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผูน้  า
ชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร สมาชิก พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผูน้  าชุมชนในเขตอบต.
ขามสมบูรณ์ ได้ตระหนักรู้ถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิก พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผูน้  าชุมชน 
ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

9.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบต.สญัจร 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ ทราบ
บทบาทหน้าท่ีของอบต. 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

10.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้กับผูน้  าชุมชน สมาชิกอบต.และประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

ผูน้  าชุมชน สมาชิกอบต.และประชาชน
ท่ัวไปในเขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

11.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ี
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนมีความรู้เร่ือง
กฎหมาย 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และประชาชน 

12.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ พ.ร.บ.
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนใน
เขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

13.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดงานรัฐพิธีส  าคัญต่าง ๆ ฯลฯ 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตอบต.
ขามสมบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 
ฯลฯ 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนใน
เขตอบต.ขามสมบูรณ์ 

14.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดตั้ งสถานท่ีกลาง"ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของอปท." 

190,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

10 อบต. 2 เทศบาล 

15.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี

โครงจ้างท่ีปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่อการ

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่ออบต.ขาม
สมบูรณ์ 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.ขามสมบูรณ์ 



ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสมบูรณ์ 

ปลัด อบต. 

16.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเลือกตั้ งผูบ้ริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์ 

246,325.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งผูบ้ริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์ 

เพื่อให้ได้มาซึง่คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

17.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

2,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนใน
เขตอบต.ขามสมบูรณ์ 

18.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอุดหนุนการจัดงานราชพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดงานราชพิธี 1คร้ัง 

19.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

อุดหนุนโครงการจัดตั้ งสถานท่ีกลาง"ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของอปท." 

190,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1คร้ัง 

20.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีสถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการ
ประชาชน 

ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 7 ม.และห้องน ้ า 
ขนาด 1.4 ม. ยาว 2.50 ม. 

21.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ปกูระเบ้ืองหน้าห้องครัว ศพด. 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดบรรยากาศชั้ นเรียนภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 

ปกูระเบ้ืองหน้าห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีอบต.ขาม
สมบูรณ์ ก าหนด) 

22.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการท าหลังคาเชื่อมต่อระหว่าง
ห้องเรียนกับห้องครัว ศพด. 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดบรรยากาศชั้ นเรียนภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 

ท าหลังคาเชื่อมต่อระหว่างห้องเรียนกับ
ห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ ก าหนด) 

23.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง อ่างล้างหน้าแปรงฟัน
ส าหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ขาม
สมบูรณ์ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันเพือ่สุขภาพ
ฟันท่ีดีและลดปัญหาของโรคฟันผุ 

จัดท าอ่างล้างหน้าแปรงฟันเด็กเล็กวัย 2 ? 

5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

24.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ มีสถานท่ีในการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อการบริการประชาชน  

ก่อสร้างหอประชุม อบต.ขามสมบูรณ์ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ี อบต.ขาม
สมบูรณ์ก าหนด) 

25.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดงานรัฐพิธีส  าคัญต่าง ๆ ฯลฯ 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตอบต.
ขามสมบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 
ฯลฯ 

ตลอดปี 

26.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดตั้ งสถานท่ีกลาง"ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของอปท." 

190,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

10 อบต. 2 เทศบาล 



27.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลใน
การปฏิบัติงานให้แก่คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และผูน้  าชุมชน ฯลฯ ของอบต.ขาม
สมบูรณ์ . 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะผูบ้ริหารสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และผูน้  าชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ 2.สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้น าไปใช้
ประโยชน์และปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ฯลฯ และผูน้  า
ชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ ท้ัง13หมู่บ้าน 

28.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเลือกตั้ งผูบ้ริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์ 

246,325.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งผูบ้ริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์ 

เพื่อให้ได้มาซึง่คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

29.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และภาวะความเป็นผูน้  า ให้กับคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผูน้  า
ชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร สมาชิก พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผูน้  าชุมชนในเขตอบต.
ขามสมบูรณ์ ได้ตระหนักรู้ถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิก พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผูน้  าชุมชน 
ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

30.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบต.สญัจร 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ ทราบ
บทบาทหน้าท่ีของอบต. 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

31.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ี
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนมีความรู้เร่ือง
กฎหมาย 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และประชาชน 

32.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ พ.ร.บ.
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนใน
เขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

33.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้กับผูน้  าชุมชน สมาชิกอบต.และประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

ผูน้  าชุมชน สมาชิกอบต.และประชาชน
ท่ัวไปในเขตพื้นท่ีอบต.ขามสมบูรณ์ 

34.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน ๑ เคร่ือง 
เพื่อไว้ใช้ตัดหญ้าบริเวณอบต.ขามสมบูรณ์ 

1เคร่ือง 

35.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงจ้างท่ีปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสมบูรณ์ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่ออบต.ขาม
สมบูรณ์ 

13หมู่บ้าน 

36.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอุดหนุนการจัดงานราชพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดงานราชพิธี 1คร้ัง 

37.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

อุดหนุนการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดประจ าปี 2563 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1คร้ัง 

38.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กระจกโค้งมนพร้อมเสา 45,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหากระจกโค้งมนพร้อมเสา 13ชุด 



39.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์  0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อจัดซ้ือชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1ชุด 

40.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเรียน
ศพด.ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อปรับปรุงและต่อเติมห้องเรียนศพด.ของอบต.ขาม
สมบูรณ์ 

1ห้อง 

41.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน
บริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อจัดหาบอร์ดท าเนียบผูบ้ริหาร 17,500.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดหาบอร์ดท าเนียบผูบ้ริหารจ านวน 1 ตัว (ไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้ งจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น) 

เพื่อจัดหาบอร์ดท าเนียบผูบ้ริหารจ านวน 1 

ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้ ง
จ่ายตามราคาท้องถิ่น) 

42.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

๑) เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ
ประชาชนและบุคลากรของ อบต. ๒) เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้และมีทักษะสามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได้  

ประชาชนต าบลขามสมบูรณ์ และบุคลากร
ของ อบต. 

43.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล  

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.ด าเนินการตามมาตรการแผนป้องกัน 2.ลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  

2 คร้ัง 

44.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อปพร.ให้มีศักยภาพพัฒนา
ความรู้สามารถมากขึ้น 

อปพร.ต าบล ขามสมบูรณ์ 

45.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพต่อมารดา ๑๐๐% ของจ านวนเด็กเล็ก 

46.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขาม
สมบูรณ์ 

47.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของเด็ก ปีละ ๑ คร้ัง 

48.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 25,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน ปีละ ๑ คร้ัง 



49.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เด็กนักเรียนมีจิตส  านึกท่ีดีต่อครู 

50.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา 2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมท านุบ ารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา 2. สร้างความสามัคคีภายในชุมชน  

ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 

51.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ปีละ ๑ คร้ัง 

52.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
ลดความเหลื่อมล ้ า
ทางสงัคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

1คร้ัง 

53.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส ์หมู่ท่ี 
1 (จากทางเข้าบ้านขาม ถึงโรงเรียนบ้าน 

ตะหนอด)  
0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญัจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสค์อนกรีต 
ผวิจราจรกว้าง 6 ม. ความยาว 2,350 ม. 
หนา 0.05 ม. 

54.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 1คร้ัง 

55.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการจัดงานวันผูสู้งอายุ 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึง่วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามและเพื่อให้ผูสู้งอายุได้พบปะ 
แลกเปลี่ยน 

ผูสู้งอายุ ในเขตต าบลขามสมบูรณ์ 

56.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สาย ด่าน
เกวียน) หมู่ท่ี 4 บ้านโจด 

210,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญัจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ความยาว 
600 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

57.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายเรียบ
คลองอีสานเขียว) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 
10 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญัจร ไป - 
มา 

ก่อสร้างถนนลุกรัง ขนาดผวิจราจรกว้าง 
3.50 ม. ยาว 270 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 

ม. หรือมีพื้นผวิจราจรไม่น้อยกว่า 945 

ตรม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผวิจราจร 

58.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สาย
ประชาอุทิศ) บ้านโนนสฟัีน หมู่ท่ี ๕  

84,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญัจร ไป - 
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 3
๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑5 ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ผวิจราจร และบดอัดแน่น 

59.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. สาย
กลางบ้าน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 10 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีท่ีระบายน ้ าท้ิงจาก
ครัวเรือน 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าขนาดปากกว้าง 0.40 

ม. ลึก 0.50 ม. ระยะความยาวรางระบายน ้ า
ไม่น้อยกว่า 30 ม. พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 



60.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. สาย
กลางบ้าน บ้านโคกพะงาด หมู่ท่ี ๒  

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีท่ีระบายน ้ าท้ิงจาก
ครัวเรือน 

รางระบายน ้ าขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50 ม. พร้อมวางท่อ คสล.
เสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 4 จุดๆ
ละ 5 ท่อน รวมจ านวน 20 ท่อน ระยะ
ความยาวรางระบายน ้ าไม่น้อยกว่า 57.50 

ม. พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

61.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า บ้าน
มะค่า หมู่ท่ี ๗  

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีท่ีระบายน ้ าเสยีและป้องกันปัญหาน ้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน ้ า คสล. ขนาด
เสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.จ านวน 45 ท่อน 
พร้อมบ่อพักจ านวน 3 บ่อ ระยะวางท่อ
พร้อมบ่อพักยาวรวม 48 ม. ถมดินและกลบ
ดินหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

62.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า คสล. 
บ้านหนองสะเดา หมู่ท่ี 11  

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีท่ีระบายน ้ าเสยีและป้องกันปัญหาน ้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน ้ าคสล. ขนาด ศก.0.40 ม.
จ านวน 95 ท่อนพร้อมบ่อพัก จ านวน 8 

บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม 100 

ม. ถมดินและกลบดินหลังท่อใหเ้รียบร้อย 
พร้อมติดตั้ งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

63.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคง 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่ าในต าบล
ขามสมบูรณ์ 

ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ท่ี1-13 

64.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า คสล.
(สายโรงเรียนบ้านมะค่าไปโนนตาแจ) 
บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ท่ี13  

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อมีท่ีระบายน ้ าเสยีและป้องกันปัญหาน ้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน ้ า คสล. ขนาด
เสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.จ านวน 48 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก จ านวน 3 บ่อ ระยะวางท่อ
พร้อมบ่อพักยาวรวม 51 ม. ถมดินและกลบ
ดินหลังท่อให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้ งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

65.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านบุ่ง
ตะครองไปบ้านหนองสะแกพัฒนา) หมู่ท่ี 
8 บ้านบุ่งตะครอง  

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญัจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิ
จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 83 ม. หนา 0.15 

ม. หรือมีพื้นผวิจราจรไม่น้อยกว่า 332 

ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมติดตั้ งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

66.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ไปนานาย
สมคิดต่อจากถนนลาดยาง) บ้านโกรก
พัฒนา หมู่ท่ี 9  

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญัจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผวิจราจรกว้าง 4 

ม. ยาว 295 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
พื้นผวิจราจรไม่น้อยกว่า 1,180 ตรม.
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผวิจราจรให้
เรียบร้อย พร้อมติดตั้ งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

67.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน ้ า ซอยต้น
สน หมู่ท่ี 1 บ้านขาม  

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีท่ีระบายน ้ าเสยีและป้องกันปัญหาน ้ าท่วมขัง 
วางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
1x1 ยาว 25.50 ม.พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

68.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน ้ า ซอยต้น
สน หมู่ท่ี 1 บ้านขาม 

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีท่ีระบายน ้ าเสยีและป้องกันปัญหาน ้ าท่วมขัง 1แห่ง 

69.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (แอโร
บิกแดนซ์) 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ประชาชนในเขตต าบลขามสมบูรณ์ 



70.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 15,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและชุมชน ได้ตระหนักและ
รับรู้ถึงความจ าเป็นในการคัดแยกขยะ 

ประชาชนในเขตต าบลขามสมบูรณ์ 

71.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

-เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 13 หมู่บ้านต าบลขามสมบูรณ์ 

72.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

-เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีสนับสนุน 

73.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อทุก
ชนิด 

ประชาชนในเขตต าบลขามสมบูรณ์ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.ขามสมบูรณ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 2,446,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
27 โครงการ จ านวนเงิน 2,254,987 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน ีผู้กพัน/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 4 103,300.00 4 103,300.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 10 636,946.66 10 614,296.66 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านลดความเหลื่อมล ้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 3 55,130.00 3 55,130.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 10 1,482,260.00 10 1,482,260.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
    

รวม 27 2,277,636.66 27 2,254,986.66 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ขามสมบูรณ์ ท่ีมีการก่อหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี้   

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญตั/ิเทศ

บัญญตั ิ
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบต.สญัจร 20,000.00 9,360.00 9,360.00 10,640.00 

2.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
อบต.ขามสมบูรณ์ 

20,000.00 10,850.00 10,850.00 9,150.00 



3.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดตั้ งสถานท่ีกลาง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. 

190,000.00 173,842.22 166,292.22 16,157.78 

4.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครง
จ้างท่ีปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชน ท่ี
มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

5.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดตั้ งสถานท่ีกลาง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. 

190,000.00 173,842.22 166,292.22 16,157.78 

6.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดตั้ งสถานท่ีกลาง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. 

190,000.00 173,842.22 166,292.22 16,157.78 

7.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบต.สญัจร 20,000.00 9,360.00 9,360.00 10,640.00 

8.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
อบต.ขามสมบูรณ์ 

20,000.00 10,850.00 10,850.00 9,150.00 

9.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กระจกโค้งมนพร้อมเสา จ านวน 
9 ชุด 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

10.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ท าเนียบคณะผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสมบูรณ์ 

17,500.00 10,000.00 10,000.00 7,500.00 

11.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านลดความเหลื่อมล ้ าทาง
สงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

โครงการมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

50,000.00 28,280.00 28,280.00 21,720.00 

12.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านลดความเหลื่อมล ้ าทาง
สงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10,000.00 4,450.00 4,450.00 5,550.00 

13.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านลดความเหลื่อมล ้ าทาง
สงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 25,000.00 22,400.00 22,400.00 2,600.00 

14.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

20,000.00 11,760.00 11,760.00 8,240.00 

15.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายด่าน
เกวียน) บ้านโจด หมู่ท่ี 4 

210,000.00 206,500.00 206,500.00 3,500.00 

16.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายเรียบ
คลองอีสานเขียวด้านทิศใต้) 
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 10 

84,000.00 82,000.00 82,000.00 2,000.00 

17.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคสล.สาย
กลางบ้าน บ้านโคกพะงาด หมู่ท่ี 
2 

170,000.00 169,000.00 169,000.00 1,000.00 

18.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า คสล. 
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 7 

170,000.00 169,500.00 169,500.00 500.00 

19.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า คสล. 
บ้านหนองสะเดา หมู่ท่ี 11 

170,000.00 166,500.00 166,500.00 3,500.00 

20.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคสล.
(สายโรงเรียนบ้านมะค่าไปโนน
ตาแจ) บ้านหนองสะแก หมู่ท่ี
13 

170,000.00 169,500.00 169,500.00 500.00 



21.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(สายบ้านบุ่งตะคลองไปบ้าน
หนองสะแก) หมู่ท่ี 8 บ้านบุ่ง
ตะคลอง 

170,000.00 169,500.00 169,500.00 500.00 

22.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

โครงการวางท่อเหลี่ยมระบาย
น ้ า ซอยต้นสน หมู่ท่ี 1บ้านขาม 

170,000.00 169,000.00 169,000.00 1,000.00 

23.  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

โครงการวางท่อเหลี่ยมระบาย
น ้ า ซอยต้นสน หมู่ท่ี 1บ้านขาม 

170,000.00 169,000.00 169,000.00 1,000.00 

24.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กาย (แอโรบิกแดนซ์) 

10,000.00 7,210.00 7,210.00 2,790.00 

25.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.) 

15,000.00 5,580.00 5,580.00 9,420.00 

26.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

50,000.00 49,080.00 49,080.00 920.00 

27.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 41,430.00 41,430.00 8,570.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

อบต.ขามสมบูรณ์ คง จ.นครราชสมีา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 

ทั้งหมด 
อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 8 620,000.00 5 145,000.00 4 103,300.00 4 103,300.00 

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 71 11,427,500.00 35 1,327,150.00 10 636,946.66 10 614,296.66 

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านลดความเหลื่อมล ้ าทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 43 15,747,800.00 11 159,000.00 3 55,130.00 3 55,130.00 

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 106 75,669,800.00 16 1,694,000.00 10 1,482,260.00 10 1,482,260.00 

5.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 9 1,450,000.00 6 100,000.00 
    

รวม 237 104,915,100.00 73 3,425,150.00 27 2,277,636.66 27 2,254,986.66 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.ขามสมบูรณ์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 

ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคยีง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส  าคัญดังนี้  
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
 

ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศพัท์ เบอร์มือถือ email 

ไอก์ญาดา เหม่ียงสนัเทียะ กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 044-756597 065-2495532 - 

พ.จ.อ.บุญสบื ชอบการ กรรมการ/เลขานุการ 044-756597 089-2808427 - 

นายแดง ชุดกลาง ประธานกรรมการ 044756597 081-8063225 - 

นายวิจิตร คงศักดิ์ มาลากุล กรรมการ 044-756597 082-1296512 - 



นางอรพิน ผวิผาย กรรมการ 044-756597 098-1027628 - 

นายชวน สนิทบุญ กรรมการ 044-756597 080-4710047 - 

นายวีระ รังสโิยภาส กรรมการ 044-756597 081-6262536 - 

นางบุญถิ่น ฉมินอก กรรมการ 044-756597 084-4798514 - 

นายสงบ เดือนกลาง กรรมการ 044-756597 - - 

นายวิชัย แก้วระวัง กรรมการ 044-756597 - - 

นายนัทธันยพล พลโดด กรรมการ 044-756597 - - 

นายชนะชัย เสอืนอก กรรมการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านมะค่า กรรมการ 044-756597 - - 

นายสมพงษ์ ไกรศรี กรรมการ 044-756597 - - 

นายยุทธพงษ์ ค ามะปะนา กรรมการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนปริ กรรมการ 044-756597 - - 

นางบุญศรี มูลจันทร์ กรรมการ 044-756597 - - 

นางบุญศรี มูลจันทร์ กรรมการ 044-756597 - - 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศพัท์ เบอร์มือถือ email 

นายกรขจรเดช พูนศิริ กรรมการ 044-756597 - - 

นายอภิชาติ รามหร่ิง กรรมการ 044-756597 - - 

นางบุญถิ่น ฉมินอก ประธานกรรมการ 044-756597 - - 

นายจูม พรมนอก กรรมการ 044-756597 - - 

นายสมชาย พิรักษา กรรมการ 044-756597 - - 

พ.จ.อ.บุญสบื ชอบการ กรรมการ/เลขานุการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการรพ.สต.ขามสมบูรณ์ กรรมการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการกองช่าง กรรมการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านตะหนอด กรรมการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ฯ กรรมการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 044-756597 - - 

นายบุญเลิศ สรารัมย์ กรรมการ 044-756597 - - 

นายสร้อย นวลศรี กรรมการ 044-756597 - - 

 



   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศพัท์ เบอร์มือถือ email 

พ.จ.อ.บุญสบื ชอบการ ประธานกรรมการ 044-756597 089-2808427 - 

นายปัญญา วชิรมณีโชติ กรรมการ 044-756597 - - 

นายองอาจ หาญกล้า กรรมการ 044-756597 - - 

นางชโลม เร่งร้อน กรรมการ 044-756597 - - 

นางสาวไอก์ญาดา เหม่ียงสนัเทียะ กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 044-756597 065-2495532 - 

ผูอ้ านวยการกองคลัง กรรมการ 044756597 - - 

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ฯ กรรมการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 044-756597 - - 

ผูอ้ านวยการกองช่าง กรรมการ 044-756597 - - 

 

    ท้ังนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสยัหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ขามสมบูรณ์ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2564 

 

 

                                                              นายกอบต.ขามสมบูรณ์ 
 

ข้อมูล ณ 08/03/2564 

 


