
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2564 – วันท่ี 31 มีนาคม 2565(รอบ6เดือน) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2564 – วันท่ี 
31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบรหิารจัดการ องค์การบรหิารส่วนต าบล
ไผ่ขวาง ดังนี ้
ก. วิสัยทัศน์  
    "ยึดหลักธรรมาภิบาล พ้ืนฐานคือการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและวฒันธรรม ก้าวน าสังคมพอเพียง" 
ข. พันธกิจ  
    1. จัดบริการสาธารณะโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชน 
    2. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ า 
    3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย 
    4. ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตของเดก็ สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
    5. ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและรักษาประเพณีอันดีงาม 
    6. ส่งเสรมิให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
    7. ส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพดา้นการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชน 
    8. ส่งเสรมิความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพให้ประชาชน 
    9. ส่งเสรมิความเข้มแข็งชุมชน 
    10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัของอาสาสมัครปูองกันภยัฝาุยพลเรือน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้
    การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
    การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี

ง. การวางแผน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
    องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 



ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 35 13,229,500 50 14,390,000 47 26,550,000 54 27,621,488 66 20,196,783 

การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 40,000 3 40,000 3 40,000 3 35,000 3 40,000 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 40,000 4 100,000 3 50,000 3 85,000 3 85,000 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 85,000 5 85,000 5 85,000 5 85,000 5 85,000 

การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

27 4,437,000 29 3,330,800 31 2,577,740 32 2,780,740 31 2,720,740 

รวม 73 17,831,500 91 17,945,800 89 29,302,740 97 30,607,228 108 23,127,523 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 58 
โครงการ งบประมาณ 4,603,930 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 30 3,163,930.00 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 25,000.00 

การพัฒนาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 52,000.00 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 5 45,000.00 

การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 19 1,318,000.00 

รวม 58 4,603,930.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารสว่นต าบลไผ่ขวาง มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
สมานฉันท ์

5,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
ออกก าลังกาย 

ร่วมแข่งขันกีฬา กับศูนย์เด็กเล็ก
ฯในเขตอ าเภอบ้านหมอ 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) 

137,200.00 ส านักปลัด  เพื่อให้บริการอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวันให้กบัศูนย์
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ขวาง 

3. 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

79,240.00 ส านักปลัด  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่ขวาง 



4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้การ
จัดการขยะในชุมชนต าบล 
ไผ่ขวาง 

37,500.00 ส านักปลัด  เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเร่ืองการคัด
แยกขยะ 

ประชาชนต าบลไผ่ขวาง 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

10,000.00 ส านักปลัด  
เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อทรายอะเบรทและฉีดพ่น
หมอกควัน 

6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

25,000.00 ส านักปลัด  - ส ารวจข้อมูลจ านวน
ประชากรสุนัขและแมว 
- ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าใหก้ับหมา
และแมว 

สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ ภายในพื้นที่ต าบล
ไผ่ขวาง 

7. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

0.00 ส านักปลัด  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 

8. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการประเภทสงเคราะห์ผู้
ประสบปัญหาความยากจน 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากจน
ที่ประสบปัญหาความ
เดือนร้อน 

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

9. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
ยากจนและด้อยโอกาส 

15,000.00 ส านักปลัด  เพื่อสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชน ผูย้ากจนและ
ด้อยโอกาส ยากไร้ 
ต าบลไผ่ขวาง 

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลอืเด็ก
และเยาวชนและด้อยโอกาส 
ยากไร ้

10
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

30,000.00 ส านักปลัด  เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ
ได้ใส่ใจดูและสุขภาพ
ของตนเอง 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน
เร่ืองการดูแลสุขภาพ 

11
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขันกีฬา  
"ไผ่ขวางคัพ" 

40,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออกก าลัง
กายและห่างไกลยา 
เสพติด 

จัดแข่งขันกีฬา จ านวน 4 
ประเภท 

12
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประเภทเงินสมบทกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

100,000.00 ส านักปลัด  เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเพือ่จัดโครงการส่งเสริม
สาธารณสุข 

13
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที ่1 
(ซอยโสภา) 

239,758.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร เมตร 

14
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ณ 
หมู่ที่ 1 (เรียบคลอง ล7ซ. ฝั่ง
ซ้าย) 

181,481.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้อุปโภค - บริโภคได้
สะดวก 

ขยายเขตประปาวางท่อเมนต์ 
PVC 3 

15
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็น
ถนนลาดยาง ณ หมู่ที่ 2 
(ซอย 10) 

287,709.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางกว้าง 2.70 
เมตรยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร 

16
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง ณ 
หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านดาวเรือง) 

115,883.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

17
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง ณ  
หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านรัตนา) 

151,846.00 /กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นถนนลาดยาง กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 



18
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง ณ  
หมู่ที่ 4 
(ซอยทางเข้าวัดหนองพันเรือ) 

299,697.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

19
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ซ่อมแซมถังประปาหมู่บ้าน ณ 
หมู่ที่ 5 

110,272.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้สะดวกสะอาดและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถังประปาหมู่บ้าน 

20
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ก่อสร้างถนนดิน ลงลูกรัง ณ 
หมู่ที่ 5 (ซอยบ้าน ผช.นฤมล - 
บ้านนางสมหมาย ค ามี) 

280,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง4.00 
เมตร ยาว 146 เมตร สูง 0.50 
เมตร ลงลูกรัง กว้าง4.00เมตร 
ยาว 146 เมตร สูง0.20เมตร 
พร้อม วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 
0.40เมตร และก่อสร้าง บอ่พัก
น้ า จ านวน 5 จุด 

21
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ หมู่ที่ 6  
(ซอยบ้านก านัน) 

229,480.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

22
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต วางท่อระบายน้ าเพือ่
การเกษตร ณ หมู่ที ่3 
 (บ้านนายเสนาะ) 

88,756.00 กองช่าง เพื่อเป็นทางระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 
จ านวน 30 เมตร พร้อมก่อสร้าง 
บ่อพักน้ า 

23
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต วางท่อระบายน้ าเพือ่
การเกษตร ณ หมู่ที ่4  
(บ้านตาจูด) 

193,308.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าเพื่อการเกษตร 

วางท่อ Ø 0.60 เมตร ยาว 70 
เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพกัน้ า 
จ านวน 6 จุด 

24
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ณ หมู่ที่ 6 (บ้านก านัน) 

175,500.00 กองช่าง เพื่อเป็นทางระบายน้ า
ทางการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ยาว 655 เมตร 
พร้อมวางท่อ ระบายน้ า 0.60 
เมตร ยาว 65 เมตร พร้อม
ก่อสร้างบ่อพกัน้ า 

25
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ณ หมู่ที่ 6 (คลองน้ าเต้า) 

44,700.00 กองช่าง เพื่อเป็นทางระบายน้ า
ทางการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ปากกว้าง 1.50 
เมตร ท้องคูกว้าง เมตร ท้องคู
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1,600 
เมตร ลึกเฉลี่ย1.20เมตร 

26
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ณ หมู่ที่ 6 (คลองหนองกระดี่) 

21,300.00 กองช่าง เพื่อเป็นทางระบายน้ า
ทางการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ปากคูกว้าง 1.50
เมตร ท้องคูกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 763 เมตร 

27
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ก่อสร้างบ่อพกัวิดน้ า ณ หมู่ที ่
6 (นาตาชะลอ,ปุาเผือก) 

30,000.00 กองช่าง เพื่อเป็นบ่อพักสูบน้ า
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างบ่อพกัน้ า กวา้ง1.50
เมตร ยาว 2.00 เมตร จ านวน 2 
จุด (นาชะลอ,ปุาเผือก) 

28
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ณ หมู่ที่ 7 (โคกมะขม) 

72,700.00 กองช่าง เพื่อเป็นทางระบายน้ า
ทางการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ปากกว้าง1.50เมตร 
ท้องคูกว้าง 0.80 เมตร ยาว 
2,600 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตร 

29
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ณ หมู่ที่ 7 (นาตาลักษณ์) 

67,100.00 กองช่าง เพื่อเป็นทางระบายน้ า
ทางการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ปากกว้าง 1.50 
เมตร ท้องคูกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตร 



30
. 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ณ หมู่ที่ 7 (สายหลังวัด) 

75,500.00 กองช่าง เพื่อเป็นทางระบายน้ า
ทางการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ปากกว้าง 1.50 
เมตร ท้องคูกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตร 

31
. 

การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

15,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพภายใน
ชุมชน 

- จัดกิจกรรมอบรมหลกัสูตร
อาชีพและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม 

32
. 

การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีพระเทพ 

10,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช และจัด
อบรมให้ความรู ้

33
. 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลไผ่ขวางน่าอยู ่

22,000.00 ส านักปลัด  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลไผ่ขวาง 

รับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนคัน
คลอง ต าบลไผ่ขวาง 

34
. 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน
รักษ์โลก 

30,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ท ากจิกรรม
ร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนต าบลไผ่ขวาง 

35
. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 5,000.00 ส านักปลัด  เพื่อแสดงถึง
ความส าคัญงานวันพอ่
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

36
. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี วัน
แม่แห่งชาต ิ

5,000.00 ส านักปลัด  เพื่อแสดงถึง
ความส าคัญงานวันแม่
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ

37
. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี วัน
เด็กแห่งชาติ 

25,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรม เพือ่
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

38
. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

5,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต ์

39
. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

5,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

40
. 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 ส านักปลัด  เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลไผ่ขวาง 
ร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

41
. 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ประเภทโครงการ
ประชาสัมพันธ ์กิจกรรมและ
ผลงานของ อบต. 

32,000.00 ส านักปลัด  เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ อบต.ได้
ด าเนินการและเป็นการ
ตรวจสอบการท างาน 
ของ อบต. 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ิจกรรม 

42 
 
 
 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

371,000.00 ส านักปลัด  เพื่อการท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าเย็บหนังสือ 
เข้าปกฯลฯ ค่าจา้งเหมาบริการ
ต่างๆฯลฯ 



43 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดท าวารสารท้องถิ่น
ต าบลไผ่ขวาง 

40,000.00 ส านักปลัด  เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ อบต.ได้
ด าเนินการและเป็นการ
ตรวจสอบการท างาน
ของ อบต.. 

จัดท าเล่มวารสารประชาสัมพันธ ์

44 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

55,000.00 ส านักปลัด  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียงค่า
พาหนะค่าเช่าทีพ่ักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

45 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ทั่วไป 

400,000.00 ส านักปลัด  เพื่อจ่ายเป็นค่าในการ
ด าเนินโครงการเลือกตั้ง
ของ อบต. 

ประชาสัมพันธ ์รณรงค์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชน 

46 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัด
นิทรรศการประกวดการ
แข่งขัน และพธิีเปิดอาคาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา และค่าใช้จา่ยใน
โครงการอื่น ๆ 

40,000.00 ส านักปลัด  เพื่อใช้จ่ายในการจัด
งาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขัน 
และพิธีเปิดอาคารฯ 

ใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ
ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิด
อาคารค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี
ศาสนา 

47 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกและ
พนักงานส่วนต าบล 

90,000.00 ส านักปลัด  - เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน  
- เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน 
ต่างๆของผู้เข้ารับการ
อบรม 

อบรมให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ 
และศึกษาดูงาน 

48 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

25,000.00 กองคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จนท. และประชาชนใน 
ต าบลไผ่ขวาง 

49 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดกิจกรรมวันทอ้งถิ่น
ไทย 

5,000.00 ส านักปลัด  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

50 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาความรู้คู่
คุณธรรม 

5,000.00 ส านักปลัด  อบรมให้ความรู้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบความโปร่งใส
ภายในองค์กร 

ผู้บริหาร สมาชิก พนกังานส่วน
ต าบล 

51 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000.00 ส านักปลัด  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

52 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการส่งเสริมการปูองกัน
การทุจริต 

10,000.00 ส านักปลัด  - เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน  
- เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
ต่างของผู้เข้ารับการ
อบรม 

อบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวกบัระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

53 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสร้างคุณภาพชีวิต 

60,000.00 ส านักปลัด  - เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน  
- เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
ต่างๆของผู้เข้ารับการ
อบรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

54 
  
  
 
  
  
 
  

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.(สถานที่กลาง) 
อ.บ้านหมอ จ.สระบุร ี

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อเป็นสถานที่กลาง
ส าหรับให้ค าปรึกษา
หรือแนะน าและวธิีการ
ในการขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่ง ๆ 
ให้กับประชาชนที่มา 
ติตต่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในการชว่ยเหลือ
ประชาชนที่มาติดต่อทั้งในด้าน
สาธารณภยั การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต กอ่ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว ในการ
ให้บริการ 



55 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อให้บริการประชาชน
ในการสัญจรไปมา
ในช่วงเทศกาล 

ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน
ในการสัญจรไปมา 

56 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 
และผู้ปฏิบัติงานด้านปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

40,000.00 ส านักปลัด  เพื่อฝึกความพรอ้มของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานและ
ประสานงานหน่วยงาน
ใกล้เคียงกัน 

จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนปูองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

57 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการ อบต. ไผ่ขวาง 
เคลื่อนที่ พบประชาชน 

5,000.00 ส านักปลัด  เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพิจารณา
เสนอความคิดเห็น
จัดท าแผนพัฒนา อบต. 

จัดเวทีประชาคมระดมความ
คิดเห็นผู้น าชุมชนผู้น ากลุ่มอาชีพ 
ต่างๆ ประชาชนในเขตพื้นที ่

58 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฎิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ า อปท. 

40,000.00 ส านักปลัด  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั 
พิบัติ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร จิตอาสา
ภัยพิบัต ิจ านวน 50 คน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จ านวนเงิน 2,574,593 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 819,884 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 
โครงกา

ร 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงกา
ร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 9 1,577,354.00 3 202,754.00 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    

การพัฒนาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 15,110.00 1 15,110.00 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น     

การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 6 613,779.50 6 602,019.50 

รวม 16 2,206,243.50 10 819,883.50 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) 

137,200.00 65,604.00 65,604.00 71,596.00 

2. 
 
 
 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้
การจัดการขยะในชุมชน
ต าบลไผ่ขวาง 

37,500.00 37,150.00 37,150.00 350.00 



3. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลไผ่ขวาง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

4. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง
หมู่ที่ 1 (ซอยโสภา) 

239,758.00 239,700.00 0.00 58.00 

5. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 2 (ซอย 10) 

287,709.00 287,700.00 0.00 9.00 

6. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 3  
(ซอยบ้านดาวเรือง) 

115,883.00 115,800.00 0.00 83.00 

7. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง ณ 
หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านรัตนา) 

151,846.00 151,800.00 0.00 46.00 

8. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 4 (ทางเข้าวัด
หนองพันเรือ) 

299,697.00 299,600.00 0.00 97.00 

9. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
หมู่ที่ 5(เส้นบ้านผู้ช่วย
นฤมล ถึงบ้านนาง
สมหมาย ค ามี) 

280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 

10. การพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบล
ไผ่ขวางน่าอยู ่

22,000.00 15,110.00 15,110.00 6,890.00 

11. การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายประเภท
โครงการประชาสมัพันธ์
กิจกรรมและผลงานของ 
อบต.ไผ่ขวาง 

32,000.00 26,000.00 26,000.00 6,000.00 

12. การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าจ้างเหมาบริการ 
371,000.00 155,182.00 155,182.00 215,818.00 

13. การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

55,000.00 29,712.00 17,952.00 25,288.00 

14. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งท่ัวไป 

400,000.00 379,035.50 379,035.50 20,964.50 

15. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได ้

25,000.00 3,900.00 3,900.00 21,100.00 

16. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้ง
จุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

20,000.00 19,950.00 19,950.00 50.00 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.ไผ่ขวาง บ้านหมอ จ.สระบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 66 20,196,783 30 3,163,930 9 1,577,354 3 202,754 

2.การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 40,000 2 25,000 
    

3.การพัฒนาการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 85,000 2 52,000 1 15,110 1 15,110 

4.การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 85,000 5 45,000 
    

5.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการที่ด ี

31 2,720,740 19 1,318,000 6 613,779 6 602,019 

รวม 108 23,127,523 58 4,603,930 16 2,206,243 10 819,883 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง  

 

                  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางทราบ   เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
 

                  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 
 
 
 
                                                                       (นายทวีป   อาจหาญ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
 
 

 


