ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2564
………………………………………………………………………………………….
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) และแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2564 บัดนี้การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
2.1 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 การดาเนินงานด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
4.2 การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.3 การดาเนินงานด้านนันทนาการและการกีฬา
4.4 การดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.5 การดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้
4.6 การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 การดาเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2 การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
5.3 การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการกิจการประปา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
(ลงชื่อ)
(นายวิศาล จันทรศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2564 แยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จ่ำยจำกงบตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ลำดับ
ชื่อโครงกำรตำมแผน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สายบ้านนางระเบียบ มาศิริ
2

เบิกจ่ำย
172,800.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สายบ้านนายทิพ เอสันเทียะ ถึง บ้าน
นางหงษ์ทอง เมืองศรี

323,200.00

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 2 โครงกำร

496,000.00

2 ยุทธศำสตร์ด้ำนแหล่งน้ำ
ไม่มี
3กำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ประเพณีวัฒนธรรมและกำรส่งเสริมอำชีพ
ลำดับ

ชื่อโครงกำรตำมแผน

เบิกจ่ำย

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

400,378.00

2

ค่าอาหารเสริม (นม)

573,336.98

3

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

4

โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

29,278.00

5

โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน

20,000.00

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำฯ จำนวน 5 โครงกำร

1,221,420.00

2,244,412.98

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
ลำดับ
ชื่อโครงกำรตำมแผน
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

เบิกจ่ำย
19,446.00

2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

46,420.00

3

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

61,700.00

4

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

5

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอลาสนธิ

50,000.00

6

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.)

10,400.00

263,280.00

ลำดับ

ชื่อโครงกำรตำมแผน

7

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

8

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

9

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบิกจ่ำย
112,664.00
50,000.00
4,349,900.00

10 เบี้ยยังชีพความพิการ

1,087,200.00

11 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000.00

12 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

138,105.00

13 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

10,407.00

14 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

79,766.00

15 การสารวจดินในพื้นที่การเกษตรตาบลเขาน้อย
16 โครงการการคัดเลือกพันธุ์พืชต้านทานโรคและแมลงเพื่อความเหมาะสมในการผลิตพืชภายในตาบล
รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต จำนวน 16 โครงกำร

1,327.20
23,340.90
6,333,956.10

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ลำดับ

ชื่อโครงกำรตำมแผน

เบิกจ่ำย

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
(สถานการกลาง) อ.ลาสนธิ (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.ลาสนธิ) จ.ลพบุรี

2
3

โครงการ การจัดงานรัฐพิธี และประเพณีวัฒนธรรม (อุดหนุนอาเภอลาสนธิ)
เงินสารองจ่าย

35,000.00
968,344.21

4

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (ยกเลิก)

320,000.00

5

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

56,347.00

6

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3,910.00

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรฯ จำนวน 6 โครงกำร

25,000.00

1,408,601.21

จ่ำยจำกงบเงินสะสมประจำปี 2564
ลำดับ
ชื่อโครงกำรตำมแผน
1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)
บ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ 2 สายหน้าวัดปรางค์น้อย-ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 298 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร
2

โครงการเดินท่อส่งน้าเพื่อผลิตน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองช้างหล่ม (บ้านฉาง) ระยะทางยาว
1,240 เมตร โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว

3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้า ฝายบ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ 2 ขนาดความยาว 4.00 เมตร
สูง 1.90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.60 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.เขาน้อยกาหนด
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้าประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 บ้านปรางค์น้อยพัฒนา ประปาฝายลาพญากลาง

4
5

โครงการวางท่อระบายน้า บ้านลาน้าเขียว หมู่ที่ 5 สายบ้านนายปราโมทย์ สนธิรอด โดยใช้ท่อ คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จานวน 21.00 ท่อน

6

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการปรับเกรด บดทับแน่น บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สายบ้านนายชั้น
มั่นทอง ระยะทางยาว 700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

7

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการปรับเกรด บดทับแน่น บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ 3 สายบ้านนางไร –
บ้านฉาง ระยะทางยาว 3,000 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12,000 ตาราง
เมตร

8

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก โดยการปรับเกรด บดทับแน่น บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านฉาง – เหว
ตาบัว ระยะทางยาว 3,200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร

9

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด บดทับแน่น บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสาลี อิน
ทะสอน ระยะทางยาว 700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

10 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการปรับเกรด บดทับแน่น บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4 สายช่องแคบ – เขาวง
ระยะทางยาว 2,800 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร
11 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการปรับเกรด บดทับแน่น บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สายซอยสุดหล่อ
ถึง
บ้านปรางค์น้อย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,200
12 ตารางเมตร
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4 (เฉพาะจุดที่ชารุด) สายบ้านายประสงค์ เพียรขุนทด
–

หมำยเหตุ

13 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปรางค์น้อยพัฒนา โดยการปรับเกรดบดทับแน่น บ้านปรางค์น้อย
พัฒนาหมู่ที่ 2 สายกลางบ้าน – หัวลวดหนาม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร
14 โครงการล้อมรั้วลวดหนาม สระสาธารณะ บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 โดยมีความยาวโดยรอบ 386 เมตร สูง
1.60 เมตร ลวดหนาม 6 ชั้น
15 โครงการก่อสร้างลูกรัง บ้านลาน้าเขียว หมู่ที่ 5 สายบ้านนางภารุ่ง จุติภาค ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร
16 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการปรับเกรด - บดทับแน่น หมู่ 4 บ้านเหวตาบัว สายต้นกระโดน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการปรับเกรด-บดทับแน่น หมู่ที่ 4 บ้านเหวตาบัว สายบ้านนายกมลชัย
ใหญ่ไล้บาง ถึง บ้านนายประพาย พันธุมิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร
18 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น หมู่ที่ 4 บ้านเหวตาบัว สายบ้านนายทอง
กล่าเพชร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
19 โครงการขุดลอกคลองบ้านหนองช้างหล่ม (สายหลังวัดบ้านฉาง) หมู่ที่ 3 สภาพปากคลองเดิมกว้าง 12.00
เมตร ยาว 770 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ความเสียหายจากตะกอนทับถม ทา
ให้ตื้นเขิน เหลือลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,010 ลูกบาศก์เมตร
20 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) บ้านปรางค์
น้อย หมู่ที่ 1 สายโป่งนกเป้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร
านปรางค์นบ้อปรุย งหมู
ี่ 1 สายโป่
นกเป้า มผิวจราจรหินคลุก บ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ 2 สายชายคลอง
21 บ้โครงการปรั
ปรุ่ทงถนนลู
กรังงโดยเสริ
ระยะทางยาว 1,200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720
ลูกบาศก์เมตร
22 ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด บดทับแน่น บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สายบ้านนายทิพย์ เอสันเทียะ
– ไร่นายนิยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร
23 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สายรอบเขาป่าชุมชน ระยะทางยาว 850 เมตร กว้าง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ เกลี่ย แต่งเรียบ
บดทับแน่น
รวมงบประมำณที่จ่ำยจำกเงินสะสม จำนวน 23 โครงกำร 4,741,200.00

โครงกำรที่ดำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ
ลำดับ
ชื่อโครงกำรตำมแผน
1 ศูนย์สามวัยสืบสานประเพณีไทย สานสายใยใส่กระทง

หมำยเหตุ

2

โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก

3

กิจกรรมสร้างสรรค์ตามหน่วยการเรียนรู้สาหรับเด็กๆ ช่วงปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด

4

โครงการป้องกันเด็กจมน้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5

โครงการส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยสาหรับเด็กเล็ก (กิจกรรมสวมหมวดนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์)

รวมโครงกำรที่ดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564
1

โครงการที่ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 29 โครงการ

10,482,970.29

2

โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม จานวน 23 โครงการ

4,741,200.00

3

โครงการที่ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 5 โครงการ

4

โครงการที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น จานวน 1 โครงการ

476,500.00
รวม ทั้งสิ้น จำนวน 57 โครงกำร 15,700,670.29

