รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10
5
0
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4
ชุดข้อมูล 1

ชุดข้อมูล 2

ชุดข้อมูล 3

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

คำนำ
“การติดตาม” ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ดาเนินการ หากไม่มีระบบการติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้ รั บ น้ อ ยกว่า ที่ค วรจะเป็ น เกิด ปั ญ หาในการควบคุม คุณ ภาพของการด าเนิน งาน เสี ยเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือ ระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ “การประเมินผล” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนิ น การ ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น และเพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่
3 พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงได้จัดทา
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อ
เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องการใช้งบประมาณและทรัพยากรซึ่งถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
นาไปปรับปรุง และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความ
เที่ยงตรง น่าเชื่อถือได้

คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย

สำรบัญ
เรื่อง
ส่วน ก
ส่วน ข
ส่วน ค
ส่วน ง
ส่วน จ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรวำงแผน
กำรจัดทำงบประมำณ
-รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ
ส่วน ฉ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
-รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน
-รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน 2563
ส่วน ช ผลกำรดำเนินงำน
ส่วน ซ คณะกรรมกำร
ภำคผนวก

หน้ำ

1
1
2
3
4
5
18
24
25
35

ประกาศองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
เรือ
่ ง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท ้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด ้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให ้ อปท.สภาท ้องถิน
่ และผู ้บริหารท ้องถิน
่ เปิ ดเผยข ้อมูลและรายงาน
่
ผลการดาเนินงานให ้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกให ้ประชาชนในท ้องถินมีสวนร่วมด ้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ด ้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข ้อ 30(5) กาหนดให ้ผู ้บริหารท ้องถิน
่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท ้องถิน
่ และคณะกรรมการ
พัฒนาท ้องถิน
่ พร ้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให ้ประชาชนในท ้องถิน
่ ทราบ ในทีเ่ ปิ ดเผย
ิ ห ้าวันนับแต่วันทีผ
ภายในสบ
่ ู ้บริหารท ้องถิน
่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต ้องปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย
ิ วัน โดยอย่างน ้อยปี ละหนึง่ ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ไม่น ้อยกว่าสามสบ
ดังนั น
้ เพือ
่ การปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ อบต.เขาน ้อย จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณการใชจ่้ าย และผลการ
ดาเนินงาน รวมทัง้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท ้องถิน
่ ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพือ
่ ให ้ประชาชน
ได ้มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย ดังนี้
ั ัศน์ ของอบต.เขาน ้อย
ก. วิสยท
"ตาบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข ้มแข็ง เศรษฐกิจดี คนมีคณ
ุ ภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม"
ข. พ ันธกิจ ของอบต.เขาน ้อย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
1.1 ก่อสร ้างปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า
2.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพือ
่ การอุปโภค-บริโภค และเพือ
่ การเกษตร
ึ ษา ประเพณีวัฒนธรรมและการสง่ เสริมอาชพ
ี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการศก
ึ ษา ประเพณีวัฒนธรรม
3.1 การพัฒนาด ้านการศก
่
ี ให ้แก่ประชาชน
3.2 พัฒนาและสงเสริมอาชพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
4.1 พัฒนาด ้านสาธารณสุข
4.2 การป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
4.3 พัฒนาด ้านนันทนาการและกีฬา
4.4 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.5 การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู ้ยากไร ้
4.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม
4.7 การจัดระเบียบชุมชนและสงั คม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 การสง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ ้านเมืองทีด
่ ี
5.3 การบริหารจัดการกิจการประปา

ค. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ของอบต.เขาน ้อยได ้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
1. บริการชุมชนและสงั คม - เคหะชุมชน
2. อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ึ ษา ประเพณีวัฒนธรรมและการสง่ เสริมอาชพ
ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการศก
ึ ษา
1. แผนงานการศก
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3. แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
1. แผนงานการสาธารณสุข
2. แผนงานการสงั คมสงเคราะห์
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งชุมชน
3. แผนงานการพาณิชย์
4. แผนงานงบกลาง
5. แผนงานบริหารงานคลัง

2

ง. กำรวำงแผน
อบต.เขาน ้อย ได ้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ
่ ัญญัตไิ ว ้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ
่ รับฟั งปั ญหาและความต ้องการทีแ
่ ท ้จริงของประชาชนในพืน
้ ที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพือ
่ พัฒนาพืน
้ ที่ ทีบ
่ รรจุไว ้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
อบต.เขาน ้อย ได ้ประกาศใช ้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได ้กาหนดโครงการทีจ
่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2561
2562
2563
ยุทธศำสตร์
จำนว
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
งบประมำณ
จำนวน
น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
11
4,347,000.00
80
26,277,400.00
171
81,528,400.00
167
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า

2564
งบประมำณ

2565
จำนวน

งบประมำณ

76,299,400.00

161

70,171,400.00

21,600,000.00

69

21,054,000.00

2

1,050,000.00

70

20,597,800.00

72

21,848,100.00

70

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

29

4,644,800.00

48

5,389,000.00

55

8,553,600.00

53

8,097,500.00

53

8,098,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคมและคุณภาพชีวต
ิ

34

7,368,000.00

36

7,918,000.00

52

9,892,000.00

52

10,362,000.00

53

10,662,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

17

2,660,000.00

19

2,765,000.00

23

3,160,000.00

23

3,310,000.00

23

3,390,000.00

93

20,069,800.00

253

62,947,200.00

373

124,982,100.00

365

119,668,900.00

รวม

359 113,375,400.00
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จ. การจ ัดทางบประมาณ
ผู ้บริหารอบต.เขาน ้อย ได ้ประกาศใชข้ ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยมีโครงการทีบ
่ รรจุอยูใ่ นข ้อบัญญัต ิ
งบประมาณ จานวน 106 โครงการ งบประมาณ 15,157,675 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่
ง
น
้
า
ึ
นาด ้านการศกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

โครงกา
ร
17
12
30
30
17
106

งบประมาณ
ตามข้อบ ัญญ ัติ
1,616,000.00
915,300.00
3,836,445.00
7,061,000.00
1,728,930.00
15,157,675.00
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ยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.เขาน ้อย มีดงั นี้
หน่วยงาน
ว ัตถุ
จานวน
โครงการ
ที
งบประมาณ
ประสงค์
ร ับผิดชอบ
ติดตัง้ ไฟฟ้ าส่องสว่างสาธารณะ ทัง้ ตาบล
100,000.00 กองช่าง
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวต
ิ
ิ
จานวน 100 จุด
และทรัพย์สน

ติดตัง้ ไฟฟ้ าส่องสว่างสาธารณะ ทัง้ ตาบล
จานวน 100 จุด
-ถนน คสล. ระยะทางยาว 50.00 เมตร กว ้าง
4.00 เมตร หนาเฉลีย
่ 0.15 เมตร

ผลผลิต

1

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

2

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล. หมู่ 4 บ ้านเหวตาบัว
สายบ ้านนางรุง่ แสง พรหมจารีย ์ ช่วงที่ 2

109,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน และเป็ นเส ้นทางขนส่ง
สินค ้าทางการเกษตร

3.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล. หมูท
่ ี่ 2 บ ้านปรางค์
น ้อยพัฒนา สายบ ้านนายศรี เกากลางดอน
- บ ้านนายเจิม ขันสันเทียะ ระยะทางยาว
110.00 เมตร กว ้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย
่
0.15 เมตร

241,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายในหมูบ
่ ้าน -ถนน คสล. ระยะทางยาว 110.00 เมตร
กว ้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย
่ 0.15 เมตร

4.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล. หมูท
่ ี่ 3 บ ้านหนอง
้างหล่
ช
ม สายโนนอีแซว - บ ้านนายวาทิตย์
วรรณพฤกษ์ ระยะทาง ยาว 210.00 เมตร
กว ้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย
่ 0.15 เมตร

461,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายในหมูบ
่ ้าน -ถนน คสล. ระยะทางยาว 210.00 เมตร
กว ้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย
่ 0.15 เมตร

5.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล. หมูท
่ ี่ 1 บ ้านปรางค์
น ้อย สายถนนซอยสุดหล่อ - บ ้านนายลา
พึง พันธุพ
์ ก
ุ

483,000.00 กองช่าง

- เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการคมนาคม
ภายในหมูบ
่ ้าน และการขนส่งสินค ้า
ทางการเกษตร

ถนน คสล. ระยะทาง 220.00 เมตร กว ้าง
4.00 เมตร หนาเฉลีย
่ 0.15 เมตร

6

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูท
่ ี่ 2 สายหน ้า
วัดปรางค์น ้อย -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมูบ
่ ้าน

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางขนส่งสินค ้าทางการเกษตร

ถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 500 เมตร
ได ้รับการซ่อมแซม

7

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมูท
่ ี่ 3 บ ้านหนอง
ช ้างหล่ม สายโนนอีแซว - สายบ ้านฉาง
เหวตาบัว ระยะทางยาว 1,400 เมตร กว ้าง
4.00 เมตร

147,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางขนส่งสินค ้าทางการเกษตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว ้าง 4.00
เมตร ยาว 1,400 เมตร

8

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ าภายใน
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน ้อย

75,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้ าให ้สามารถ
ใช ้งานได ้เพียงพอกับเครือ
่ งใช ้
สานั กงานและเป็ นการยืดอายุ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าสานั กงานอีกทางหนึง่

1 แห่ง

9

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยเกรด
ปรับ-บดทับแน่น บ ้านเหวตาบัว หมูท
่ ี่ 4
สายต ้นกระโดน

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางขนส่งสินค ้าทางการเกษตร

-ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว ้าง 4.00
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือมีพน
ื้ ที่
ก่อสร ้างไม่น ้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

0 กองช่าง

5

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับ
เกรด -บดทับแน่น บ ้านเหวตาบัว หมูท
่ ี่ 4
สายบ ้านนายกมลชัย ใหญ่ไล ้บาง ถึง บ ้าน
นายประพาย พันธุมต
ิ ร

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางขนส่งสินค ้าทางการเกษตร

-ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว ้าง 4.00
เมตร ยาว 3,400.00 เมตร หรือพืน
้ ทีก
่ อ
่ สร ้าง
ไม่น ้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยเกรด
ปรับ-บดทับแน่น บ ้านเหวตาบัว หมูท
่ ี่ 4
สายบ ้านนายทอง กลา่ เพชร

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางการขนส่งสินค ้าทางการ
เกษตร

-ซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยเกรดปรับ-บด
ทับแน่น ผิวจราจรกว ้าง 4.00 เมตร ยาว
2,500 เมตร หรือมีพน
ื ทีก
่ อ
่ สร ้างไม่น ้อยกว่า
10,000 ตารางเมตร

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิว
จราจรหินคลุก บ ้านปรางค์น ้อยพัฒนา หมู่
ที่ 2 สายชายคลอง

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางการขนส่งสินค ้าทางการ
เกษตร

-ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบดทับ
แน่น ขนาดกว ้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น ้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1-06)

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแน่น บ ้านปรางค์น ้อย หมูท
่ ี่ 1
สายบ ้านนายทิพ เอสันเทียะ - ไร่นายนิยม

0 กองช่าง

-ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว ้าง 4.00
เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือพืน
้ ทีก
่ อ
่ สร ้าง
ไม่น ้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ ้านปรางค์
น ้อย หมูท
่ ี่ 1 สายรอบเขาป่ าชุมชนบ ้าน
ปรางค์น ้อย

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางการขนส่งสินค ้าทางการ
เกษตร
-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
้นทางการขนส่
เส
งสินค ้าทางการ
เกษตร

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิว
จราจรหินคลุก บ ้านปรางค์น ้อยพัฒนา หมู่
ที่ 2 สายชายคลอง

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
้นทางการขนส่
เส
งสินค ้าทางการ
เกษตร

-ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบดทับ
แน่น ขนาดกว ้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น ้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1-06)

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแน่น บ ้านปรางค์น ้อย หมูท
่ ี่ 1
สายบ ้านนายทิพ เอสันเทียะ - ไร่นายนิยม

0 กองช่าง

-ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว ้าง 4.00
เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือพืน
้ ทีก
่ อ
่ สร ้าง
ไม่น ้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ ้านปรางค์
น ้อย หมูท
่ ี่ 1 สายรอบเขาป่ าชุมชนบ ้าน
ปรางค์น ้อย

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางการขนส่งสินค ้าทางการ
เกษตร
-เพือ
่ แก ้ไขการคมนาคมภายใน
หมูบ
่ ้าน ระหว่างหมูบ
่ ้าน และเป็ น
เส ้นทางการขนส่งสินค ้าทางการ
เกษตร

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

โครงการขยายเขตน้ าประปา หมูท
่ ี่ 1 บ ้าน
ปรางค์น ้อย จากบ ้านนายสันทัด พูลเอีย
่ มนายประชุม บุญเนตร

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค - บริโภค

-ขยายเขตประปาระยะทาง 750 ม. โดยใช ้
้ 8.5 ศก. 2 นิว้
ท่อ pvc. ชัน

58,000.00 กองช่าง

-ซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทางยาว 850 เมตร
กว ้าง 4.00 เมตร หนาลีย
่ 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น ้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร
พร ้อมปรับ เกลีย
่ แต่งเรียบ บดทับแน่น

-ซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทางยาว 850 เมตร
กว ้าง 4.00 เมตร หนาลีย
่ 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น ้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร
พร ้อมปรับ เกลีย
่ แต่งเรียบ บดทับแน่น
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19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

โครงการขยายเขตน้ าประปา หมูท
่ ี่ 1 บ ้าน
ปรางค์น ้อย จากบ ้านนางคาหล ้า ถึง บ ้าน
นางอังชัญ ตัง้ พรหม แยกสุดหล่อ

57,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค - บริโภค

-ขยายเขตประปา ระยะทาง 730 เมตร โดย
้ 8.5 ศก. 2 นิว้
ใช ้ท่อ pvc. ชัน

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

โครงการขยายเขตประปา หมูท
่ ี่ 5 บ ้านลา
น้ าเขียว จากบ ้านนายพนิต พาระแพน
ระยะทางประมาณ 85 เมตร โดยใช ้ท่อ
้ 3 ขนาด ศก. 2 นิว้
ศสล.มอก. ชัน

7,300.00 กองช่าง

-เพือ
่ ให ้ประชาชนได ้มีน้ าใช ้ในการ
อุปโภค-บริโภค

ขยายเขตประปา ระยะทางประมาณ 85 เมตร
้ 3 ขนาด ศก. 2 นิว้
โดยใช ้ท่อ ศสล.มอก. ชัน

โครงการเปลีย
่ นท่อส่งน้ าประปา หมูท
่ ี่ 4
บ ้านเหวตาบัว จากไร่นายตัน ปั ญญาแหลม
- บ ้านนางสาเภา ทองสวัสดิ์

15,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ เป็ นการแก ้ไขปั ญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภค-บริโภค ท่อน้ าอุด
ตันจากคราบหินปูน

-เปลีย
่ นท่อส่งน้ าประปา ระยะทาง 250 เมตร
้ 8.5 ศก. 1 1/2 นิว้
โดยใช ้ท่อ pvc. ชัน

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

โครงการบริหารจัดการน้ าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ าใต ้ดิน ) หมู่
ที่ 1-5

25,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
ใช ้อุปโภค - บริโภค และน้ าเพือ
่
การเกษตร

การจัดทาธนาคารน้ าใต ้ดิน จานวน 25 จุด

23

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

เจาะบ่อบาดาล หมูท
่ ี่ 4 บ ้านเหวตาบัว
กลุม
่ บ ้านนายอนันต์ คาจีนศรี ขนาด 4 นิว้
ลึกไม่น ้อยกว่า 60 - 100 ม. หรือมีปริมาณ
น้ าไม่น ้อยกว่า 3-5 ลบ.ม./ชม.

92,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
ใช ้อุปโภค - บริโภค และน้ าเพือ
่
การเกษตร

เจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิว้ ลึกไม่น ้อยกว่า
60 - 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ าไม่น ้อยกว่า
3-5 ลบ.ม./ชม.
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

92,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
ใช ้อุปโภค - บริโภค และน้ าเพือ
่
การเกษตร

บ่อบาดาล ขนาด 4 นิว้ ลึก ไม่น ้อยกว่า 60 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ าไม่น ้อยกว่า 3-5
ลบ.ม./ชม.

25

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

เจาะบ่อบาดาล หมูท
่ ี่ 5 บ ้านลาน้ าเขียว
บริเวณกลุม
่ บ ้านนางสาราญ พันธ์ลาภ
ขนาด 4 นิว้ ลึก ไม่น ้อยกว่า 60 - 100
เมตร หรือมีปริมาณน้ าไม่น ้อยกว่า 3-5
ลบ.ม./ชม.
ก่อสร ้างระบบประปาถังแชมเปญ หมูท
่ ี่ 5
บ ้านลาน้ าเขียว กลุม
่ บ ้านนางสาราญ พันธ์
ลาภ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร

283,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
้อุ
ใช ปโภค - บริโภค และน้ าเพือ
่
การเกษตร

ระบบประปาถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง
15 เมตร

26

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

ก่อสร ้างระบบประปา หมูท
่ ี่ 4 กลุม
่ บ ้าน
นายอนันต์ คาจีนสี

286,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
ใช ้อุปโภค - บริโภค และน้ าเพือ
่
การเกษตร

ประปาหมูบ
่ ้าน จานวน 1 ตัว

27

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

โครงการขุดลอกคลอง บ ้านหนองช ้างหล่ม
หมูท
่ ี่ 3 สภาพปากคลองเดิมกว ้าง 15.00
เมตร ยาว 400.00 เมตร ก ้นคลองกว ้าง
5.00 เมตร ลึกเฉลีย
่ 5.00 เมตร ความ
เสียหายจากตะกอนทับถม ทาให ้ตืน
้ เขิน
เหลือลึกเฉลีย
่ 2.00 เมตร

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
ใช ้อุปโภค - บริโภค และน้ าเพือ
่
การเกษตร

-ขุดลอกปากคลองกว ้าง 15.00 เมตร ยาว
400.00 เมตร ก ้นคลองกว ้าง 5.00 เมตร ลึก
เฉลีย
่ 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น ้อยกว่า 9,600 ลูกบาศก์เมตร

โครงการขยายเขตประปา บ ้านปรางค์น ้อย
หมูท
่ ี่ 1 จากแยกทางเข ้า อบต.เขาน ้อย
ถึง บ ้าน ร.ต.อ.คะนึง แง ้นกลางดอน

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค - บริโภค

-ขยายเขตประปาระยะทางยาว 485.00 เมตร
้ 8.5
โดยใช ้ท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิว้ ชัน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

7

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า

โครงการขุดลอกคลอง บ ้านหนองช ้างหล่ม
(สายหลังวัดบ ้านฉาง) หมูท
่ ี่ 3 สภาพปาก
คลองเดิมกว ้าง 12.00 เมตร ยาว 770.00
เมตร ก ้นคลองกว ้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลีย
่
4.00 เมตร ความเสียหายจากตะกอนทับ
ถม ทาให ้ตืน
้ เขิน เหลือลึกเฉลีย
่ 2.00 เมตร

30. ยุทธศาสตร์การ
โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายการบริหาร
พัฒนาด ้าน
สถานศึกษา
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ
31

ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาด ้าน
เล็ก โรงเรียนบ ้านเหวตาบัว โรงเรียนบ ้าน
การศึกษา ประเพณี ปรางค์น ้อย
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

32

ยุทธศาสตร์การ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
พัฒนาด ้าน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

33

ยุทธศาสตร์การ
โครงการเยีย
่ มบ ้านเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาด ้าน
เล็ก
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

34

ยุทธศาสตร์การ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้นอกสถานที่
พัฒนาด ้าน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

35

ยุทธศาสตร์การ
โครงการพัฒนาศัพยภาพผู ้เรียน (กิจกรรม
พัฒนาด ้าน
ประกอบอาหารอย่างง่าย, กิจกรรม
การศึกษา ประเพณี โครงการวิทยาศาสตร์)
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

0 กองช่าง

-เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
ใช ้อุปโภค - บริโภค และน้ าเพือ
่
การเกษตร

-ขุดลอกคลอง ปากคลองกว ้าง 12.00 มตร
ยาว 770.00 เมตร ก ้นคลองกว ้าง 4.00 เมตร
ลึกเฉลีย
่ 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น ้อยกว่า 10,010 ลูกบาศก์เมตร

675,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้เด็กเล็ก ได ้รับสวัสดิการตาม
โครงการทีก
่ าหนด

เด็กเล็กจานวนประมาณ 92 คน

806,630.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนั กเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประฐม 1-6
ได ้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตอย่างสมวัย

- เพือ
่ ให ้เด็กนั กเรียนได ้รับอาหาร
ครบถ ้วนและถูกหลักโภชนาการ

้ ประถมปี ท ี่ 1-6 ของโรงเรียน
เด็กนั กเรียนชัน
บ ้านปรางค์น ้อย และโรงเรียนบ ้านเหวตาบัว

5,000.00 สานั กปลัด
งานศึกษา

-เพือ
่ ให ้ครูผู ้ดูแลเด็กได ้มีโอกาส
ใกล ้ชิดกับเด็กและผู ้ปกครองมากขึน
้
และเป็ นการติดตามผลการพัฒนา
ทักษะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
แท ้จริง

ปี ละ 2 ครัง้

30,000.00 สานั กปลัด
งานศึกษา

-เพือ
่ ให ้เด็กก่อนวัยเรียนได ้มีโอกาส
ในการเปิ ดโลกทัศน์การเรียนรู ้นอก
สถานที่ ทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการ
และเหมาะสมกับวัย

92 คน

-เพือ
่ ให ้เด็กเล็กรู ้จักการประกอบ
อาหารอย่างง่ายได ้

ปี ละ 2 ครัง้

1,296,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

2,000.00 สานั กปลัด
งานศึกษา

8

5,000.00 สานั กปลัด
งานศึกษา

-เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายโครงการ
ปฐมนิเทศนั กเรียนประชุมผู ้ปกครอง

ปี ละ 2 ครัง้

ยุทธศาสตร์การ
โครงการส่งเสริมความรู ้ด ้านความ
พัฒนาด ้าน
ปลอดภัยสาหรับเด็กเล็ก
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

30,000.00 สานั กปลัด
งานศึกษา

-เพือ
่ เป็ นการให ้ความรู ้แก่ ครู พีเ่ ลีย
้ ง
เด็ก เด็กเล็กและผู ้ปกครอง ในการ
เฝ้ าระวังภัยต่าง ๆ

ครู พีเ่ ลีย
้ งเด็ก เด็กเล็ก และผู ้ปกครอง
จานวน 200 คน

38

ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดสภาพแวดล ้อมภายในพัฒนาด ้าน
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

10,000.00 สานั กปลัด
งานศึกษา

-เพือ
่ ทาให ้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้
ภายในภายนอกให ้น่าอยูม
่ ากยิง่ ขึน
้

ปี ละ 1 ครัง้

39

ยุทธศาสตร์การ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้นอกห ้องเรียน
พัฒนาด ้าน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

10,000.00 สานั กปลัด
งานศึกษา

- เพือ
่ เสริมประสบการณ์ในการเรียนรู ้
โลกภายนอก

-เด็กนั กเรียนทุกคนได ้มีประสบการณ์เรียนรู ้
จากโลกภายนอก

40

ยุทธศาสตร์การ
อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
พัฒนาด ้าน
สาหรับนักเรียน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

30,000.00 สานั กปลัด
งานศึกษา

-เพือ
่ ปลูกฝั งและ พัฒนาจิตใจให ้มี
คุณธรรมและเป็ นพลเมืองทีด
่ ข
ี อง
ชาติในอนาคต

เด็กนั กเรียนโรงเรียนบ ้านปรางค์น ้อย
้ ป. 4 - ม.3. ทุกคน
ระดับชัน

41

ยุทธศาสตร์การ
โครงการรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา
พัฒนาด ้าน
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน ้อย
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

54,600.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการบริการนั กเรียนและ
ผู ้ปกครองในพืน
้ ทีส
่ าหรับผู ้ทีไ่ ม่มรี ถ
และไม่สะดวกมารับด ้วยตัวเอง

12 เดือน

42

ยุทธศาสตร์การ
โครงการจ ้างงานนักเรียน นักศึกษาใน
พัฒนาด ้าน
ระหว่างปิ ดภาคเรียน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

20,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้นั กเรียนนั กศึกษา ได ้รับการ
ฝึ กประสบการณ์ และใช ้เวลาว่างใน
ระหว่างปิ ดภาคเรียนให ้เกิดประโยชน์

1 ครัง้ / ปี

36

ยุทธศาสตร์การ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุม
พัฒนาด ้าน
ผู ้ปกครอง
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

37

9

43

ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดตัง้ กลุม
่ ผลิตของใช ้ในครัวเรือน
พัฒนาด ้าน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

10,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ส่งเสริมให ้ประชาชนได ้มีอาชีพ
และสร ้างรายได ้ในครัวเรือน

1 กลุม
่

44

ยุทธศาสตร์การ
โครงการสนับสนุนในการแก ้ไขปั ญหาการ
พัฒนาด ้าน
ว่างงานหรือทามาหากินของประชาชน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

20,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายบรรเทาความ
เดือดร ้อนของประชาชนในภาวะ
เศรษฐกิจตกตา่ และให ้ประชาชน
ว่างงานมีรายได ้

ปี ละ 1 ครัง้

45

ยุทธศาสตร์การ
โครงการส่งเสริมการรวมกลุม
่ แปรรูป
พัฒนาด ้าน
สินค ้าทางการเกษตร สินค ้าภูมป
ิ ั ญญา
การศึกษา ประเพณี ท ้องถิน
่ และสินค ้าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

30,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้แก ้ไขปั ญหาการว่างงานและ
ประชาชนมีอาชีพเสริม

1 โครงการ

46

ยุทธศาสตร์การ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
่ สตรีตาบล
พัฒนาด ้าน
เขาน ้อย
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

20,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้กลุม
่ สตรีตาบลเขาน ้อย มี
ความเข ้มแข็ง

กลุม
่ สตรี 1 กลุม
่

47

ยุทธศาสตร์การ
โครงการอุดหนุนจังหวัดลพบุรใี นการจัด
พัฒนาด ้าน
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

28,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการสนั บสนุนการจัดงาน
ประจาปี ของจังหวัดลพบุร ี

1 โครงการ

48

ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และ
พัฒนาด ้าน
วันผู ้สูงอายุ ตาบลเขาน ้อย
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

0 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการอนุรักษ์ ไว ้ซึง่ ประเพณี
อันดีงามและส่งเสริมให ้มีการระลึก
ถึงผู ้สูงอายุในครอบครัว

1 โครงการ

49

ยุทธศาสตร์การ
โครงการปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติ
พัฒนาด ้าน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

0 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ส่งเสริมความสามัคคีของคนใน
ชาติในการร่วมปกป้ องสถาบันที่
สาคัญของชาติ

1 โครงการ
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50

ยุทธศาสตร์การ
โครงการหมูบ
่ ้านศีล 5 ประชาเป็ นสุข
พัฒนาด ้าน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

10,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ส่งเสริมให ้ประชาชนตาบลเขา
น ้อย นั บถือศีล 5

ปี ละ 1 โครงการ

51

ยุทธศาสตร์การ
โครงการเนือ
่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พัฒนาด ้าน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
การศึกษา ประเพณี มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
วัฒนธรรมและการ บพิตร
ส่งเสริมอาชีพ

6,055.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

- เพือ
่ เป็ นการเทิดพระเกียรติ และ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

ปี ละ 1 โครงการ

52

ยุทธศาสตร์การ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พัฒนาด ้าน
พระนางเจ ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ์ พระบรมราชินน
ี าถ พระ
การศึกษา ประเพณี บรมราชชนนีพันปี หลวง
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

10,200.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

- เพือ
่ เป็ นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ์ พระบรมราชินน
ี าถ
พระบรมราชชนนีพันปี หลวง

ปี ละ 1 โครงการ

53

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้าน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ ัว

0 สานั กงาน
ปลัด อบต.

- เพือ
่ เป็ นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
ิ ทรมหาวชิราลงกรณ
รามาธิบดีศรีสน
พระวชิรเกล ้าเจ ้าอยูห
่ ัว

ปี ละ 1 โครงการ

54

ยุทธศาสตร์การ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พัฒนาด ้าน
พระนางเจ ้าสุทด
ิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
การศึกษา ประเพณี พระบรมราชินี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

15,900.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ ้าสุทด
ิ า พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

ปี ละ 1 โครงการ

55

ยุทธศาสตร์การ
ติดตัง้ กล ้องวงจรปิ ดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาด ้าน
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน ้อย
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

230,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ เป็ นการเฝ้ าระวังความปลอดภัย
ิ ของทางราชการ
และทรัพย์สน

กล ้องวงจรปิ ดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน ้อย

56

ยุทธศาสตร์การ
ปรับปรุงห ้องน้ าสาหรับเด็ก ศูนย์พัฒนา
พัฒนาด ้าน
เด็กเล็ก อบต.เขาน ้อย
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

115,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ สุขลักษณะอนามัยทีด
่ ี สาหรับ
เด็กเล็ก

- ห ้องน้ าสาหรับเด็กเล็ก ขนาด 1 เมตร *
1.80 เมตร จานวน 5 ห ้อง

11

57. ยุทธศาสตร์การ
ก่อสร ้างห ้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาด ้าน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน ้อย
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ
่ ศพด.เขาน ้อย
58. ยุทธศาสตร์การ
ก่อสร ้างป้ ายชือ
พัฒนาด ้าน
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

-เพือ
่ เป็ นสิง่ อานวยความสะดวกและ
ถูกสุขลักษณะให ้เหมาะสม

-ห ้องน้ า ขนาดพืน
้ ที่ กว ้าง 5 เมตร ยาว 6
เมตร (ห ้องน้ าชาย 2 ห ้อง หญิง 2 ห ้อง)

55,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ เป็ นเครือ
่ งบ่งชี้ สถานที่

่ ศพด. เขาน ้อย หมูท
ป้ ายชือ
่ ี่ 1 ขนาด ยาว
3.80 เมตร สูง 1.75 เมตร

12,060.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นางราร่วมกิจกรรม 20 คน ครู ก 1 คน

0 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการเฝ้ าระวังและเตรียม
ความพร ้อมสาหรับเหตุการณ์ภัย
พิบต
ั ต
ิ า่ ง ๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในพืน
้ ที่

ปี ละ 1 ครัง้

30,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุ
ทางถนนในระหว่างเทศกาลต่าง ๆ

ปี ละ 2 ครัง้

300,000.00 กองช่าง

59

ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดกิจกรรมราบวงสรวงถวาย
พัฒนาด ้าน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมอาชีพ

60

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน

61

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

62

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการจัดหน่วยบริการกู ้ชีพกู ้ภัยใน
ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน

4,600.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการช่วยเหลือด ้านการ
ช่วยชีวต
ิ ประชาชนในพืน
้ ทีต
่ าบลเขา
น ้อย

-พืน
้ ทีต
่ าบลเขาน ้อย

63

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการฝึ กอบรมผู ้ปฏิบต
ั งิ านการแพทย์
ฉุกเฉิน

2,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ผู ้ปฏิบต
ั งิ านด ้านการแพทย์
ฉุกเฉินมีความรู ้ความเข ้าใจในการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
่ ย่างถูกต ้อง

-ผู ้ปฏิบต
ั งิ านการแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 20 คน

10,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ประชาชนในพืน
้ ทีไ่ ด ้มีความรู ้
และมีความปลอดภัยในชีวต
ิ และ
ิ มากขึน
ทรัพย์สน
้

ปี ละ 1 ครัง้

-เพือ
่ เป็ นมาตรการป้ องกันการเกิด
โรคมือ เท ้า ปาก ระบาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ปี ละ 1 โครงการ

-เพือ
่ ควบคุมและป้ องกันโรคพิษสุนัข
บ ้าภายในตาบลเขาน ้อย

5 หมูบ
่ ้าน

64. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการอบรมให ้ความรู ้ขับขีป
่ ลอดภัย

65

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการควบคุมและป้ องกันโรค มือ เท ้า
ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน ้อย

7,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

66

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ ้าฯ

50,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.
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67

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข ้เลือดออก

80,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ป้ องกันและควบคุมโรค
ไข ้เลือดออกไม่ให ้เกิดการระบาดใน
พืน
้ ที่

ปี ละ 1 ครัง้

68

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการควบคุมป้ องกันโรคไข ้หวัดนก

5,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ป้ องกันและควบคุมโรคไข ้หวัด
นกไม่ให ้แพร่ระบาดในพืน
้ ทีต
่ าบล
เขาน ้อย

ปี ละ 1 ครัง้

69

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ
่ นวัยอันควรและการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุน
่

20,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ จัดอบรมให ้ความรู ้แก่เยาวชน
ภายในตาบลเขาน ้อยในเรือ
่ งของการ
มีเพศสัมพันธ์กอ
่ นวัยอันควร

1 โครงการ

70

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการรณรงค์ป้องกันปั ญหาโรคเอดส์

20,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้ประชาชนรู ้โทษ และรู ้จัก
ป้ องกันตัวเองจากโรคเอดส์

1 โครงการ

71

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการพระราชดาริด ้านสาธารณสุข

100,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ส่งเสริมความรู ้ด ้านสาธารณสุข
ให ้กับประชาชนตาบลเขาน ้อย

อบรมความรู ้ด ้าน สาธารณสุข จานวน 3
โครงการ (เลือกทา)

72

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผู ้ยากไร ้
ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการและผู ้ด ้อยโอกาส

10,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

73

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

ค่าจ ้างเหมาเก็บขยะ ในพืน
้ ทีต
่ าบลเขาน ้อย

240,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ เป็ นการช่วยเหลือผู ้ยากไร ้
1 โครงการ
ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการและผู ้ด ้อยโอกาสใน
ตาบลเขาน ้อย ให ้มีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
ขึน
้
-เพือ
่ เก็บขยะในพืน
้ ทีต
่ าบลเขาน ้อย
-เก็บขยะทัง้ 5 หมูบ
่ ้าน
เพือ
่ ความสะอาดเป็ นระเบียบเรียบร ้อย
และอนามัยทีด
่ ี

74. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

อุดหนุนศูนย์ตอ
่ สู ้เพือ
่ เอาชนะยาเสพติด
อาเภอลาสนธิ (ศต.สอ.)

50,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการเฝ้ าระวังปั ญหาการ
ระบาดของยาเสพติด รวมถึงการ
รณรงค์ป้องกันและต่อต ้านยาเสพติด

ปี ละ 1 ครัง้

75

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการการศึกษาเพือ
่ ต่อต ้านการใช ้ยา
เสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.)

12,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

ปี ละ 1 ครัง้

76

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการแข่งขันกีฬาต ้านยาเสพติด

-เพือ
่ ให ้เด็กนั กเรียนในพืน
้ ทีไ่ ด ้รับ
ความรู ้ความเข ้าใจทีถ
่ ก
ู ต ้องเกีย
่ วกับ
ยาเสพติด ลดปั ญหาการเข ้าไป
เกีย
่ วข ้องกับยาเสพติดของเด็ก
นั กเรียน
-เพือ
่ ให ้เยาวชนและประชาชนใน
ตาบลใช ้เวลาว่างให ้เป็ นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด

77

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการแข่งขันกีฬาท ้องถิน
่ ประชาชน
สัมพันธ์ต ้านยาเสพติด

-เพือ
่ ความสัมพันธ์อน
ั ดีและสร ้าง
ความสามัคคีของประชาชนและคน
ในองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
ภายในอาเภอ

ปี ละ 1 ครัง้

120,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.
60,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

ปี ละ 1 ครัง้

13

78

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และดูแลรักษาป่ า
ชุมชนเขาซับแกงไก่ อันเนือ
่ งมาจาก
พระราชดาริ

50,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ สนั บสนุนการดาเนินงานอนุรักษ์
ผืนป่ าชุมชนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า

ปี ละ 1 ครัง้

79

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการปลูกหญ ้าแฝกตามแนว
พระราชดาริ

10,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

- เพือ
่ เป็ นการฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดินในการทาการเกษตรและการ
ดาเนินรายตามพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว

ปี ละ 1 โครงการ

80

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปกป้ องไฟป่ า

20,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้ผู ้ปฏิบต
ั งิ านมีความรู ้ในการ
ป้ องกัน หรือระงับเหตุไฟป่ า อย่างถูก
วิธ ี รวดเร็ ว ปลอดภัย

ปี ละ 1 ครัง้

81

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

้ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทา
โครงการจัดซือ
แนวกัน
้ ไฟป่ า

10,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ในการ
จัดทาแนวกัน
้ ไฟป่ าในพืน
้ ที่ ตาบล
เขาน ้อย

ปี ละ 1 ครัง้

82

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

50,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ดาเนินการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช

1 โครงการ

83

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการสร ้างหลักประกันรายได ้แก่
ผู ้สูงอายุ (เบีย
้ ยังชีพผู ้สูงอายุ)

4,633,400.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ จ่ายเบีย
้ ยังชีพให ้แก่ผู ้สูงอายุ มี
รายได ้ในการดารงชีพ

-ผู ้สูงอายุในตาบลเขาน ้อย

84

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการสร ้างหลักประกันรายได ้แก่ผู ้
พิการและทุพพลภาพ

1,047,200.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ จ่ายเบีย
้ ยังชีพให ้แก่ผู ้พิการ มี
รายได ้ในการดารงชีพ

-ผู ้พิการในตาบลเขาน ้อย

85

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์แก่ผู ้ป่ วยเอดส์

27,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยเอดส์ในพืน
้ ทีไ่ ด ้รับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้

จานวน 4 ราย

86

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท ้องถิน
่ (สป.ส.ช)

138,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ เป็ นการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในส่วนที่
เกีย
่ วข ้องกับการเสริมสร ้างสสุขภาพ
การป้ องกันโรคและการฟื้ นฟูสข
ุ ภาพ
ในระดับท ้องถิน
่

ปี ละ 1 ครัง้
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87

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการอบรมผู ้ประกอบกิจการและผู ้
สัมผัสอาหาร

10,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ พัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบ
กิจการ และผู ้สัมผัสอาหาร ให ้มี
ความรู ้ ความเข ้าใจ และปฏิบต
ั งิ าน
ได ้ถูกต ้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และปรับปรุงทีจ
่ าหน่ายอาหาร อัน
ส่งผลดีตอ
่ ผู ้บริโภคให ้ได ้รับบริการ
อาหารทีส
่ ะอาด ปลอดภัย

88

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการปลูกผักสวนครัว เพือ
่ สร ้างความ
มัน
่ คงทางอาหาร

12,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

89

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านสังคม
และคุณภาพชีวต
ิ

โครงการฝึ กอบรมชุดปฏิบต
ั ก
ิ ารจิตอาสา
ภัยพิบต
ั ป
ิ ระจาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่

232,800.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

ดาเนินทาแปลงสาธิตการปลูกผัก
ปลูกผักสวนครัวกินได ้ อย่างน ้อย 3 ชนิด
สวนครัวเพือ
่ เป็ นแนวทางในการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช ้ใน
ชีวต
ิ ประจาวัน
เพือ
่ ส่งเสริมความรู ้ด ้านการจัดการสา จิตอาสาภัยพิบต
ั ิ 51 คน
ธารณภัยเบือ
้ งต ้น ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command
System: ICS) การควบคุมสัง่ การ
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพืน
้ ที่
เกิดเหตุทเี่ ป็ นรูปแบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ให ้กับชุดปฏิบต
ั ก
ิ ารจิตอาสา
ภัยพิบต
ั ป
ิ ระจาองค์การบริหารส่วน
ตาบล

90

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ
่
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการ
ปฏิบต
ั งิ านของผู ้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงาน ลูกจ ้าง ผู ้นาชุมชน และกลุม
่ สตรี
แม่บ ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
น ้อย

0 สานั กงาน
ปลัด อบต.

91

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ค่าใช ้จ่ายในการรับรองและพิธก
ี าร งานรัฐ
พิธ ี

100,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

92

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

อุดหนุนโครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่ (สถานทีก
่ ลาง) อาเภอลาสนธิ
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่
อาเภอลาสนธิ)

25,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

เพือ
่ เพิม
่ คุณวุฒแ
ิ ละศักยภาพในการ
ปฏิบต
ั งิ าน, การบริหาร ให ้แก่
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ

-กลุม
่ เป้ าหมายในสถานประกอบการ
ร ้านอาหาร ตลาดสด และแผงลอย ภายใน
ตาบลเขาน ้อย

คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนั กงาน ลูกจ ้าง
พนั กงานจ ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน ้อย จานวน 35 คน

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าต ้อนรับคณะบุคคล ค่า การจัดงานรัฐพิธ ี ตามนโยบายรัฐบาล
เลีย
้ งรับรอง ฯลฯ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท ้องถิน
่ หรือจังหวัด
-เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการบริหาร
1 โครงการ
จัดการศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมในการา
ช่วยเหลือประชาชนของอาเภอลาสนธิ

15

93

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการ การจัดงานรัฐพิธ ี และประเพณี
วัฒนธรรม (อุดหนุนอาเภอลาสนธิ)

94

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการชุมประชาคมเพือ
่ จัดทา
แผนพัฒนาท ้องถิน
่

35,000.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

8,800.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

-เพือ
่ ให ้การจัดงานรัฐพิธ ี ประเพณี
วัฒนธรรมและสาธารณกุศลต่างๆ
บรรลุวต
ั ถุประสงค์

ปี ละ 1 ครัง้

-เพือ
่ ให ้ประชาชนได ้แสดงความ
คิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
พืน
้ ทีซ
่ งึ่ ต ้องมาจากปั ญหาและความ
ต ้องการ

-จัดประชาคมหมูบ
่ ้าน และตาบล จานวน 1
โครงการ

-ตรวจคุณภาพน้ าประปาหมูบ
่ ้าน 5 หมู่

95. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

การตรวจคุณภาพน้ าประปาหมูบ
่ ้าน
ภายใต ้ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน ้อย

15,000.00 กองช่าง

-เพือ
่ ให ้ประชาชนมีน้ าบริโภคที่
สะอาดตามมาตรฐานของกรมอนามัย

96. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ิ
การบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สน
(ซ่อมแซมวัสดุกจิ การประปา)

20,000.00 กองช่าง

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาซ่อมแซม ประปาหมูบ
่ ้านจานวน 26 แห่ง
วัสดุของกิจการประปา

97

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ิ
การบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สน
(ครุภัณฑ์กจิ การประปา)

20,000.00 กองช่าง

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกิจการประปา

ประปาหมูบ
่ ้านจานวน 26 แห่ง

98

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

การจัดหาวัสดุสานักงาน (กิจการประปา)

30,000.00 กองช่าง

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุในกิจการ
ประปาประเภทใบเสร็ จ สุมด ส่งพิมพ์
ต่าง ๆ

ปี ละ 1 ครัง้

99

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

การจัดหาวัสดุกอ
่ สร ้าง (กิจการประปา)

80,000.00 กองช่าง

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าท่อน้ า และอุปกรณ์
ประปาต่าง ๆ

ปี ละ 1 ครัง้

100 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

การจัดหาวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ (กิจการ
ประปา)

5,000.00 กองช่าง

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ไฟฟ้ า
ต่าง ๆ ในกิจการประปา

ปี ละ 1 ครัง้

101 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ค่าไฟฟ้ ากิจการประปา

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในกิจการ
ประปาหมูบ
่ ้าน

เดือนละ 1 ครัง้

660,000.00 กองช่าง
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102 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

เงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน

300,030.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

- เพือ
่ เป็ นเงินสารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉิน

ปี ละ 1 ครัง้

103 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

เงินสมทบกองทุนบาเหน็ จบานาญ
ข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ (กบท.)

157,000.00 กองคลัง

- เพือ
่ สมทบกองทุนบาเหน็ จบานาญ
ข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ (กบท.)

ปี ละ 1 ครัง้

104 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

- เพือ
่ สมทบกองทุนประกันสังคม

ปี ละ 1 ครัง้

105 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

กองทุนเงินทดแทน

-เพือ
่ สมทบกองทุนเงินทดแทนร ้อย
ละ 2 ของค่าตอบแทนพนั กงานจ ้าง

ปี ละ 1 ครัง้

106 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ
่
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
การปฏิบต
ั งิ านของผู ้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ ้างและผู ้นาชุมชน

- เพือ
่ เพิม
่ คุณวุฒแ
ิ ละศักยภาพใน
การปฏิบต
ั งิ าน, การบริหาร ให ้แก่
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ

คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนั กงาน ลูกจ ้าง
พนั กงานจ ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน ้อย จานวน 40 คน

88,000.00 กองคลัง

4,000.00 กองคลัง

181,100.00 สานั กงาน
ปลัด อบต.

17

้ า่ ยงบประมาณ
ฉ. การใชจ

อบต.เขาน ้อย มีการใชจ่้ ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยได ้มีการก่อหนี้ผก
ู พัน/
ั ญา รวม 51 โครงการ จานวนเงิน 12,503,217.94 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 48 โครงการ
ลงนามในสญ
จานวนเงิน 11,496,868 ล ้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี้
การก่อหนี้
ผูกพ ัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ั
ลงนามในสญญา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า
ึ ษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการศก
ี
ประเพณีวัฒนธรรมและการสง่ เสริมอาชพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสงั คมและ
คุณภาพชวี ต
ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

7

1,597,000.00

4

776,500.00

3

115,400.00

3

115,400.00

13

3,245,244.52

13

3,059,394.90

16

6,253,623.37

16

6,253,623.37

12
51

1,291,950.05
12,503,217.94

12
48

1,291,950.05
11,496,868.32
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ั ญา มีดังนี้
รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณอบต.เขาน ้อย ทีม
่ ก
ี ารก่อหนี้ผก
ู พัน/ลงนามในสญ
ลำด ับ
1
2
3

4

5

6

7
8

9

10
11

ยุทธศำสตร์

ื่ โครงกำรตำมแผน
ชอ

งบตำมข้อบ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ั
ลงนำมสญญำ

เบิกจ่ำย

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการติดตัง้ ไฟฟ้ าสาธารณะ หมูท
่ ี่ 1-5
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
บ ้านเหวตาบัว สายบ ้านนางรุง่ แสง พรหมจารีย ์

100,000.00

99,500.00

99,500.00

500

109,000.00

107,400.00

0

1,600.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 2
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
บ ้านปรางค์น ้อยพัฒนา สายบ ้านนายศรี เกากลาง
ั เทียะ
ดอน - บ ้านนายเจิม ผันสน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 3
้
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
บ ้านหนองชางหล่
ม สายโนนอีแซว - บ ้านนาย
วาทิตย์ วรรณพฤกษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการก่อสร ้างถนน คสล. หมูท
่ ี่ 1 บ ้านปรางค์
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
น ้อย สายถนนซอยสุดหล่อ - บ ้านนายลาพึง พันธุ์
พุก
่ มแซมถนนหินคลุก หมูท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการซอ
่ ี่ 3 บ ้านหนอง
้
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ชางหล่
ม สายโนนอีแซว - สายบ ้านฉางเหวตาบัว

241,000.00

237,600.00

0

3,400.00

461,000.00

459,000.00

459,000.00

2,000.00

483,000.00

475,500.00

0

7,500.00

147,000.00

143,500.00

143,500.00

3,500.00

75,000.00

74,500.00

74,500.00

500

58,000.00

55,000.00

55,000.00

3,000.00

57,000.00

53,500.00

53,500.00

3,500.00

7,300.00

6,900.00

6,900.00

400

675,000.00

503,377.00

450,519.00

171,623.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ าภายในสานักงาน
องค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
โครงการขยายเขตน้ าประปา หมูท
่ ี่ 1 บ ้านปรางค์
ั ทัด พูลเอีย
น ้อย จากบ ้านนายสน
่ ม - นายประชุม
บุญเนตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการขยายเขตน้ าประปา หมูท
่ ี่ 1 บ ้านปรางค์
แหล่งน้ า
น ้อย จากบ ้านนางคาหล ้า ถึง บ ้านนางอังชัญ ตัง้
พรหม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการขยายเขตประปา หมูท
่ ี่ 5 บ ้านลาน้ าเขียว
แหล่งน้ า
จากบ ้านนายพนิต พาระแพน
ึ ษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ ายการบริหารสถานศก
ึ
การศกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
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12

13

14

15

16

17

18

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ค่าอาหารเสริม (นม)
ึ ษา ประเพณี
การศก
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน เงินอุดหนุนสว่ นราชการ
ึ ษา ประเพณี
การศก
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ึ ษาแหล่งเรียนรู ้นอกสถานทีข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการทัศนศก
่ อง
ึ ษา ประเพณี
การศก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน ้อย
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู ้ปกครอง
ึ ษา ประเพณี
การศก
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการรถรับ-สง่ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ึ ษา ประเพณี
การศก
องค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ึ ษาในระหว่างปิ ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการจ ้างงานนักเรียน นักศก
ึ ษา ประเพณี
การศก
ภาคเรียน
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ึ ษา ประเพณี
การศก
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ

806,630.00

757,310.52

624,318.90

49,319.48

1,296,000.00

1,212,824.00

1,212,824.00

83,176.00

30,000.00

24,680.00

24,680.00

5,320.00

5,000.00

4,375.00

4,375.00

625

54,600.00

40,418.00

40,418.00

14,182.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0

28,000.00

28,000.00

28,000.00

0

19

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ติดตัง้ กล ้องวงจรปิ ดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ึ ษา ประเพณี
การศก
องค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ

230,000.00

174,700.00

174,700.00

55,300.00

20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการปรับปรุงห ้องน้ า สาหรับเด็ก ศูนย์พัฒนา
ึ ษา ประเพณี
การศก
เด็กเล็กองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ

115,000.00

114,000.00

114,000.00

1,000.00

20

21

22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ก่อสร ้างห ้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
ึ ษา ประเพณี
การศก
บริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ื่ ศพด.เขาน ้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ก่อสร ้างป้ ายชอ
ึ
การศกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการจัดกิจกรรมการราบวงสรวงถวายสมเด็จ
ึ ษา ประเพณี
การศก
พระนารายณ์มหาราช
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการป้ องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนชว่ ง
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
เทศกาล
ั ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการสต
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
สุนัขบ ้าฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ไข ้เลือดออก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน รายจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซงึ่ บริการ
ั
ี
สงคมและคุณภาพชวต
ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติดของ
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
อาเภอลาสนธิ
ึ ษาเพือ
้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการการศก
่ ต่อต ้านการใชยาเสพติ
ดใน
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
นักเรียน (D.A.R.E.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการแข่งขันกีฬาต ้านยาเสพติด
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ั พันธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการแข่งขันกีฬาท ้องถิน
่ ประชาชนสม
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ต ้านยาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่ าชุมชนเขา
ั แกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ซบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการปลูกหญ ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ี ผู ้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน เบีย
้ ยังชพ
ั
ี
สงคมและคุณภาพชวต
ิ
ี คนพิการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน เบีย
้ ยังชพ
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ี ผู ้ป่ วยเอดส ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน เบีย
้ ยังชพ
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ

300,000.00

299,000.00

299,000.00

1,000.00

55,000.00

54,500.00

54,500.00

500

12,060.00

12,060.00

12,060.00

0

30,000.00

12,394.00

12,394.00

17,606.00

50,000.00

48,055.00

48,055.00

1,945.00

80,000.00

79,792.00

79,792.00

208

240,000.00

238,800.00

238,800.00

1,200.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0

12,000.00

10,400.00

10,400.00

1,600.00

120,000.00

111,415.00

111,415.00

8,585.00

60,000.00

53,150.00

53,150.00

6,850.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0

10,000.00

9,598.97

9,598.97

401.03

4,633,400.00

4,134,400.00

4,134,400.00

499,000.00

1,047,200.00

1,046,400.00

1,046,400.00

800

27,000.00

27,000.00

27,000.00

0
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
องค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
โครงการปลูกผักสวนครัว เพือ
่ สร ้างความมั่นคง
ทางอาหาร
โครงการฝึ กอบรมชุดปฏิบัตก
ิ ารจิตอาสาภัยพิบัต ิ
่
ประจาองค์กรปกครองสวนท ้องถิน
่
รายจ่ายเกีย
่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร

138,000.00

138,000.00

138,000.00

0

12,000.00

11,706.40

11,706.40

293.6

232,800.00

232,512.00

232,512.00

288

100,000.00

13,610.00

13,610.00

86,390.00

ิ ธิภาพการบริหารจัดการศูนย์
โครงการเพิม
่ ประสท
ปฏิบัตก
ิ ารร่วมในการชว่ ยเหลือประชาชนของ
อปท. (สถานการกลาง) อ.ลาสนธิ (สนง.สง่ เสริม
การปกครองท ้องถิน
่ อ.ลาสนธิ) จ.ลพบุร ี

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0

42

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน อุดหนุน โครงการ การจัดงานรัฐพิธ ี ประเพณี
การบริหารจัดการตามหลัก วัฒนธรรม และสาธารณการกุศลต่าง ๆ อาเภอลา
ธรรมาภิบาล
สนธิ จังหวัดลพบุร ี (อุดหนุนอาเภอลาสนธิ)

35,000.00

35,000.00

35,000.00

0

43

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน วัสดุสานักงาน
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

30,000.00

25,500.00

25,500.00

4,500.00

44

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน วัสดุกอ
่ สร ้าง
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

80,000.00

80,000.00

80,000.00

0

45

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5,000.00

4,691.20

4,691.20

308.8

46

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ค่าไฟฟ้ า
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

660,000.00

646,490.86

646,490.86

13,509.14

47

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน สารองจ่าย
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

300,030.00

143,999.99

143,999.99

156,030.01

48

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน เงินสมทบกองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการสว่ น
การบริหารจัดการตามหลัก ท ้องถิน
่ (กบท.)
ธรรมาภิบาล

157,000.00

157,000.00

157,000.00

0

37
38
39
40

41

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
สงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

22

49

50

51

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน เงินสมทบกองทุนประกันสงั คม
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ึ ษาดูงานเพือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการฝึ กอบรมและศก
่ พัฒนา
ิ ธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัตงิ าน
การบริหารจัดการตามหลัก ประสท
ิ สภาองค์การบริหารสว่ นตาบล
ธรรมาภิบาล
ของผู ้บริหาร สมาชก
่
พนักงานสวนตาบล พนักงานจ ้างและผู ้นาชุมชน

88,000.00

78,119.00

78,119.00

9,881.00

4,000.00

3,439.00

3,439.00

561

181,100.00

79,100.00

79,100.00

102,000.00
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รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ปี 2563
อบต.เขำน้อย ลำสนธิ จ.ลพบุร ี

ยุทธศำสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน

แผนกำรดำเนินกำร
ั
อนุม ัติงบประมำณ
ลงนำมสญญำ
เบิกจ่ำย
ทงหมด
ั้
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
171
81,528,400.00
17
1,616,000.00
7
1,597,000.00
4
776,500.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ า

72

21,848,100.00

12

915,300.00

3

115,400.00

3

115,400.00

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ึ ษา ประเพณี
ด ้านการศก
วัฒนธรรมและการสง่ เสริม
ี
อาชพ

55

8,553,600.00

30

3,836,445.00

13

3,245,244.52

13

3,059,394.90

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด ้านสงั คมและคุณภาพชวี ต
ิ

52

9,892,000.00

30

7,061,000.00

16

6,253,623.37

16

6,253,623.37

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด ้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

23

3,160,000.00

17

1,728,930.00

12

1,291,950.05

12

1,291,950.05

373 124,982,100.00

106

15,157,675.00

รวม

51 12,503,217.94

48 11,496,868.32

1.โครงการพัฒนาและเพือ
่ บริการประชาชนในข ้อบัญญัต ิ เบิกจ่าย เป็ นจานวนเงินทีเ่ บิกจ่าย 11,496,868.32 บาท
้
2.โครงการทีไ่ ม่ใชงบประมาณ
จานวน 9 โครงการ
3.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 8 โครงการ จานวน 2,149,000 บาท
ิ้ จานวน 65 โครงการ
รวมโครงการทีน
่ าไปปฏิบัตท
ิ ัง้ สน

ิ้ 13,645,868.32 บาท
เป็ นเงินทัง้ สน

ิ้ 9,077,464.12 บาท
4.ค่าใชจ่้ ายประจา เงินเดือน ค่าจ ้าง และทีไ่ ม่ใชโ่ ครงการพัฒนา ฯลฯ เป็ นเงินทัง้ สน
5.รายจ่ายค ้างจ่าย จานวน 1,006,349.62 บาท
6.งบประมาณคงเหลือ จานวน 5,419,317.94 บาท
7.งบประมาณทีต
่ งั ้ ในข ้อบัญญัต ิ (1+4+5+6) รวมเป็ นเงิน 27,000,000 บาท
24

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.เขาน ้อย ได ้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ ปี 2563 ในเขตพืน
้ ที่ โดยได ้รับความร่วมมือ การ
สง่ เสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน
้ ทีต
่ ลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด ้วยดี
ก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ ในพืน
้ ทีแ
่ ละพืน
้ ทีใ่ กล ้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญดังนี้
1 โครงการติดตัง้ ไฟฟ้ าสาธารณะ หมูท
่ ี่ 1-5
2 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ ้านเหวตาบัว สายบ ้านนางรุง่ แสง พรหมจารีย ์

3

โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 2 บ ้านปรางค์น ้อยพัฒนา สายบ ้านนายศรี เกากลางดอน - บ ้าน
ั เทียะ
นายเจิม ผันสน

4

้
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 3 บ ้านหนองชางหล่
ม สายโนนอีแซว - บ ้านนายวาทิตย์ วรรณพ
ฤกษ์

25

5

โครงการก่อสร ้างถนน คสล. หมูท
่ ี่ 1 บ ้านปรางค์น ้อย สายถนนซอยสุดหล่อ - บ ้านนายลาพึง พันธุพ
์ ก
ุ

6

่ มแซมถนนหินคลุก หมูท
้
โครงการซอ
่ ี่ 3 บ ้านหนองชางหล่
ม สายโนนอีแซว - สายบ ้านฉางเหวตาบัว

7
8
9
10
11

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ าภายในสานักงานองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
ั ทัด พูลเอีย
โครงการขยายเขตน้ าประปา หมูท
่ ี่ 1 บ ้านปรางค์น ้อย จากบ ้านนายสน
่ ม - นายประชุม บุญเนตร
โครงการขยายเขตน้ าประปา หมูท
่ ี่ 1 บ ้านปรางค์น ้อย จากบ ้านนางคาหล ้า ถึง บ ้านนางอังชัญ ตัง้ พรหม
โครงการขยายเขตประปา หมูท
่ ี่ 5 บ ้านลาน้ าเขียว จากบ ้านนายพนิต พาระแพน
ึ ษา
โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ ายการบริหารสถานศก

12

ค่าอาหารเสริม (นม)

26

13
14

เงินอุดหนุนสว่ นราชการ
ึ ษาแหล่งเรียนรู ้นอกสถานทีข
โครงการทัศนศก
่ องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน ้อย

15

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู ้ปกครอง

16

โครงการรถรับ-สง่ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย

17

ึ ษาในระหว่างปิ ดภาคเรียน
โครงการจ ้างงานนักเรียน นักศก

18

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

27

19

ติดตัง้ กล ้องวงจรปิ ดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย

20

โครงการปรับปรุงห ้องน้ า สาหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย

21

ก่อสร ้างห ้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย

22

ื่ ศพด.เขาน ้อย
ก่อสร ้างป้ ายชอ

23

โครงการจัดกิจกรรมการราบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

28

24

โครงการป้ องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนชว่ งเทศกาล

25

ั ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ ้าฯ
โครงการสต

26

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข ้เลือดออก

27
28
29

รายจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซงึ่ บริการ
โครงการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติดของอาเภอลาสนธิ
ึ ษาเพือ
้
โครงการการศก
่ ต่อต ้านการใชยาเสพติ
ดในนักเรียน (D.A.R.E.)

29

30

โครงการแข่งขันกีฬาต ้านยาเสพติด

31

ั พันธ์ต ้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาท ้องถิน
่ ประชาชนสม

32
33

ั แกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่ าชุมชนเขาซบ
โครงการปลูกหญ ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ

34
35
36
37
38

ี ผู ้สูงอายุ
เบีย
้ ยังชพ
ี คนพิการ
เบีย
้ ยังชพ
ี ผู ้ป่ วยเอดส ์
เบีย
้ ยังชพ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) องค์การบริหารสว่ นตาบลเขาน ้อย
โครงการปลูกผักสวนครัว เพือ
่ สร ้างความมั่นคงทางอาหาร

30

39

โครงการฝึ กอบรมชุดปฏิบัตก
ิ ารจิตอาสาภัยพิบัตป
ิ ระจาองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่

40
41

รายจ่ายเกีย
่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร
ิ ธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัตก
โครงการเพิม
่ ประสท
ิ ารร่วมในการชว่ ยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานการ
กลาง) อ.ลาสนธิ (สนง.สง่ เสริมการปกครองท ้องถิน
่ อ.ลาสนธิ) จ.ลพบุร ี
อุดหนุน โครงการ การจัดงานรัฐพิธ ี ประเพณีวัฒนธรรม และสาธารณการกุศลต่าง ๆ อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุร ี
(อุดหนุนอาเภอลาสนธิ)
วัสดุสานักงาน
วัสดุกอ
่ สร ้าง
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าไฟฟ้ า
สารองจ่าย
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข ้าราชการสว่ นท ้องถิน
่ (กบท.)
ั
เงินสมทบกองทุนประกันสงคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ึ ษาดูงานเพือ
ิ ธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัตงิ านของผู ้บริหาร
โครงการฝึ กอบรมและศก
่ พัฒนาประสท
ิ สภาองค์การบริหารสว่ นตาบล พนักงานสว่ นตาบล พนักงานจ ้างและผู ้นาชุมชน
สมาชก

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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้
โครงการทีไ่ ม่ใชงบประมาณ
52

ั ซอมความปลอดภั
้
ึ ษา 2563
โครงการจัดกิจกรรมซก
ยในการรับ-สง่ นักเรียน ประจาปี การศก

53

ึ ษา1/2563
กิจกรรมขับขีป
่ ลอดภัยรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเมือ
่ ขับขีจ
่ ักรยานยนต์ ประจาปี การศก

54

ื สานประเพณีไทย สานสายใยใสก
่ ระทง
กิจกรรม"ศูนย์สามวัยสบ

55

โครงการเรียนรู ้นอกสถานที่

32

56

กิจกรรมประกอบอาหาร ขนมบัวลอย

57

่ งปาก
การสง่ เสริมสุขภาพภายในชอ

58

ปลูกผักสวนครัว

59

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน (ประดิษฐ์หน ้ากากเต็มใบหน ้า)

33

60

กิจกรรมวันไหว ้ครู

โครงการทีจ
่ า่ ยจากเงินสะสม จานวน 2,149,000 บาท
61
62
63

64
65

66

67

68

่ มแซมถนนหินคลุกโดยเกรดปรับ-บดทับแน่น บ ้านเหวตาบัว หมุท
โครงการซอ
่ ี่ 4 สายต ้นกระโดน
งบประมาณ 168,000 บาท
่ มแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด - บดทับแน่น บ ้านเหวตาบัว หมูท
โครงการซอ
่ ี่ 4 สายบ ้านนายกมลชัย
ใหญ่ไล ้บาง ถึงบ ้านนายประพาย พันธุมต
ิ ร งบประมาณ 287,000 บาท
้
โครงการขุดลอกคลอง บ ้านหนองชางหล่
ม (สายหลังวัดบ ้านฉาง) หมูท
่ ี่ 3 สภาพปากคลองเดิมกว ้าง 12.00 เมตร
ี หายจากตะกอนทับถม ทาให ้ตืน
ยาว 770.00 เมตร ก ้นคลองกว ้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลีย
่ 4.00 เมตร ความเสย
้ เขิน
เหลือลึกเฉลีย
่ 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น ้อยกว่า 10,010 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 382,000 บาท
โครงการขยายเขตประปา บ ้านปรางค์น ้อย หมูท
่ ี่ 1 จากทางแยกเข ้า อบต.เขาน ้อย ถึงบ ้าน ร.ต.อ.คะนึง
แง ้นกลางดอน งบประมาณ 30,000 บาท
่ มแซมถนนลาดยาง โดยการปูผวิ จราจรแอสฟั ลต์ตก
โครงการซอ
ิ คอนกรีต (Asphaltic concrete)
บ ้านปรางค์น ้อยพัฒนา หมูท
่ ี่ 2 สายหน ้าวัดปรางค์น ้อย - ถนนคอนกรีตในหมูบ
่ ้าน ขนาดผิวจราจรกว ้าง 5 เมตร
ั พันธ์โครงการ
ยาว 298 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพน
ื้ ทีไ่ ม่น ้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร พร ้อมป้ ายประชาสม
1 ป้ าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.ทถ.-7-401) งบประมาณ 580,000 บาท
่ มแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด - บดทับแน่น บ ้านปรางค์น ้อย หมูท
โครงการซอ
่ ี่ 1 สายบ ้านนายทิพ
ั เทียะ - ไร่นายนิยม ขนาดกว ้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพน
เอสน
ื้ ทีก
่ อ
่ สร ้างไม่น ้อยกว่า
2,800 ตารางเมตร งบประมาณ 122,000 บาท
่ มแซมถนนหินคลุกโดยเกรดปรับ-บดทับแน่น บ ้านเหวตาบัว หมุท
โครงการซอ
่ ี่ 4 สายบ ้านนายทอง กลา่ เพชร
ขนาดกว ้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพน
ื้ ทีก
่ อ
่ สร ้างไม่น ้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ระยะทางยาว
850 เมตร หนาลี่ 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น ้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ
135,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ ้านปรางค์น ้อยพัฒนา หมูท
่ ี่ 2 สายชายคลอง
ระยะทางยาว 1,200 เมตร กว ้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย
่ 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น ้อยกว่า 720
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 445,000 บาท

โครงการทีย
่ กเว ้นไม่ต ้องมีในแผน จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 16,445 บาท
69

ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทา
โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารให ้ความรู ้ในการป้ องกันโรคติดเชอ
หน ้ากากอนามัยเพือ
่ การป้ องกันตนเอง
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1. คณะกรรมการพ ัฒนาท้องถิน
่
่
ชือ
นายหล่อ ภูมโิ คกรักษ์
นายประเสริฐ นาห ้วยทอง
นางอินทิรา สดสอน
นางสาววรภรณ์ เพชรศรี
นายฉัตรชัย ใหญ่ไล ้บาง
นายสง่า กิง่ จันทร์
นายสามารถ บุญนาค
นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา
นางสุนทร สินคาคูณ
นายฉลวย หนุนนาค
นางสาวบูรน
ิ ่า ฤทธิก
์ ล ้า
นายจาลอง จิตติรัศมี
นายเสงีย
่ ม ฝาเฟี้ ยม
นางยุพน
ิ สุดตา
นายธานี หลาวทอง
้ พัฒนา
นายดารง เชือ
นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
นายวิเชียร แสงสัตรา

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู ้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ

ั
เบอร์โทรศพท์
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602

-

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน
่
ชือ
นายมิตร์ ดอกดวน
ั ต ้านกลางดอน
นายวิชย
นายสามารถ บุญนาค
นายสมคิด นุ่มขุนทด
นายสาราญ ภูมโิ คกรักษ์
นายวินัย พิณเสนาะ
นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์
นายมณเฑียร คาเชียง
นางชลธิชา บุญโส
นายเอกชน วันจันทร์
นายจตุพล อ ้นกลิง้
นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู ้ช่วยเลขานุการ

ั
เบอร์โทรศพท์
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602

-

3. คณะกรรมการสน ับสนุนการ
จ ัดทาแผนพ ัฒนาท้องถิน
่
่
ชือ
นางกฤติญา คุณธรรม
นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์
นายสมใจ ดอกดวน
นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา
นายบริบรู ณ์ สนธิการณ์
นายมานิตย์ บุตรทัน

ตาแหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

ั
เบอร์โทรศพท์
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602
036788602

-

เบอร์มอ
ื ถือ

email
-

เบอร์มอ
ื ถือ

email
-

เบอร์มอ
ื ถือ

email
-
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ทัง้ นี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องมีข ้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข ้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.เขาน ้อยทราบ เพือ
่ จะได ้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความ
ต ้องการของประชาชนในพืน
้ ทีใ่ นระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพือ
่ ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายเสงีย
่ ม ฝาเฟี้ ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน ้อย

36

ภาคผนวก

สรุปข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2563 (พ.ศ.2561-2565)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ทาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปี 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม/การจัดทาแผน
หรือเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น และเพื่อใช้การติดตามและประเมินผลเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทาหรือทบทวนแผน ในครั้ง
ต่อไป
จานวน
จานวนโครงการที่นามาบรรจุ
โครงการตาม ในข้อบัญญัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
แผน ปี 2563
รายจ่ายประจาปี 2563

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

171

17

9.94

2. การพัฒนาแหล่งน้า

72

12

3.36

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

55

30

54.55

4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

52

30

57.69

5. การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

23

17

73.91

373

106

30.56

รวม
บทสรุป

จากการติดตามประเมินผลแผน ปี 2563 จะสังเกตได้ว่า การวางแผนพัฒนา ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผน จากโครงการพัฒนาที่มีทั้งหมด จานวน 373 โครงการ แต่สามารถนามาปฏิบัติได้เพียง 106
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.56 แสดงให้เห็นว่า ยังไม่สามารถนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้เท่าที่ควร (อย่างน้อยควร
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
ในการจัดทาแผนพัฒนา ควรจัดทาแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ
ไม่ควรกาหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. เนื่องจากจะทาให้เกิดแผนลอยจานวน
มาก ควรจัดลาดับความสาคัญของโครงการ แล้วนามาบรรจุในแผนให้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่สามารถทาได้

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

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2563
………………………………………………………………………………………….
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) และแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563 จึงได้ทาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2563 จึงขอสรุปผลการติดตามฯ แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จานวน 171 โครงการ ปฏิบตั ิได้ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.94
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
จานวน 72 โครงการ ปฏิบัตไิ ด้ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.36
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
จานวน 55 โครงการ ปฏิบัติได้ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จานวน 52 โครงการ ปฏิบัติได้ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.69
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จานวน 23 โครงการ ปฏิบัติได้ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.91
รวม 5 ยุทธศาสตร์ จานวน 373 โครงการ ปฏิบัติได้ 106+8 รวม 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
30.56
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงขอประกาศรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจาปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
(ลงชื่อ)
(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

