
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

             ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
             ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์   
                 "ยึดหลักธรรมาภิบาล พ้ืนฐานคือการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรม ก้าวน าสังคมพอเพียง" 
 

ข. พันธกิจ    
                 1. จัดบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้บริการประชาชน 
                 2. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ า 
                 3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
                 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
                 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรักษาประเพณีอันดีงาม 
                 6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
                 7. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพ่ือบริการประชาชน 
                 8. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพให้ประชาชน 
                 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
               10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัย 
    ฝุายพลเรือน     
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
                การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 

 



ง. การวางแผน 
                องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา 
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
                องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 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 36 10,484,100 54 27,597,488 48 17,492,552 

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 2 25,000 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 21 1,504,000 32 2,780,740 31 2,720,740 

รวม 73 17,831,500 91 17,945,800 67 12,138,100 97 30,583,228 90 20,423,292 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 51 โครงการ งบประมาณ 4,580,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 24 3,783,100.00 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 30,000.00 

การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 41,000.00 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 79,300.00 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 17 1,353,000.00 

รวม 50 5,286,400.00 
 

 

 
 
 
 
 
 



            รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
สมานฉันท ์

5,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออก
ก าลังกาย 

ร่วมแข่งขันกีฬา กับศูนย์เด็กเล็ก
ฯในเขตอ าเภอบ้านหมอ 

 
2. 

 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จา่ย
สนับสนุนอาหารกลางวัน) 

 
93,100.00 

 
ส านักงานปลัด อบต. 

 
เพื่อให้บริการอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
จัดหาอาหารกลางวันให้กบัศูนย์
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ขวาง 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

32,300.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียน การสอน 

จัดหาวัสดกุารเรียนการสอน 

4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

316,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อให้บริการอาหาร
กลางวันส าหรับนกัเรียน 

จัดหาอาหารกลางวันให้กบั
นักเรียน โรงเรียนวัดมะขามเรียง 
และโรงเรียนวัดหนองพันเรือ 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

21,500.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่ขวาง 

6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมให้ความรู้
การจัดการขยะในชุมชน
ต าบลไผ่ขวาง 

31,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องการคัดแยกขยะ 

ประชาชนต าบลไผ่ขวาง 

7. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อทรายอะเบรทและฉีดพ่น
หมอกควัน 

8. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

19,700.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- ส ารวจข้อมูลจ านวน
ประชากรสุนัขและแมว  
- ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับหมาและ
แมว 

สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ ภายในพื้นที่ต าบลไผ่
ขวาง 

9. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

140,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 

10. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการประเภท
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา
ความยากจน 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากจนที่
ประสบปัญหาความเดือน
ร้อน 

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

11. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สงเคราะห์เด็กและ
เยาวชน ยากจนและด้อย
โอกาส 

15,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชน ผูย้ากจนและ
ด้อยโอกาส ยากไร้ ต าบล
ไผ่ขวาง 

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลอืเด็ก
และเยาวชนและด้อยโอกาส 
ยากไร ้

12. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และกิจกรรมผู้สูงอาย ุ 30,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้
ใส่ใจดูและสุขภาพของ
ตนเอง 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน
เร่ืองการดูแลสุขภาพ 



13. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

670,000.00 กองช่าง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้
สามารถใช้งานได้ 

14. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ณ 
หมู่ที่ 1,4 374,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าลา
ดาลใช้อุปโภค 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาด6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่150 เมตร 

15. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการแข่งขันกีฬา  
"ไผ่ขวางคัพ" 40,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดแข่งขันกีฬา  
จ านวน 4 ประเภท 

16. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 2 
(บ้านนายชอ่) 

265,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

17. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๔ 145,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนลาดยางกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 168 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. 

18. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 7  
(โคกมะขม-คลอง ร8ซ.) 

232,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 3.00 
ม. ยาว 1,000 ม หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

19. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
วางท่อระบายน้ าเพือ่
การเกษตร ณ หมู่ที ่6 
(ต้นยูคา-คลอง ร5ซ.) 

886,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่อการเกษตร 

วางท่อระบายน้ าเพือ่การเกษตร
พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 3 
ม. ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

20. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมู่
ที่ 7 (สายเครื่องบินตก) 204,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

21. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 7 
(บ้านนางยวน) 

103,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
60 ม. หนา 0.15 เมตร 

22. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ขยายเขตวางท่อประปา 
ณ หมู่ที่ 1 (ซอยโสภา) 35,500.00 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้อุปโภค - บริโภคได้
สะดวก 

วางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน 
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ยาว 300 
ม. 

23. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 6 
(คันคลอง ร4 23ขวา) 

65,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
25 ม. หนา 0.15 เมตร 

24. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการก่อสร้างบ่อพกั
สูบน้ า หมู่ที ่1,4(คลอง  
ร7ซ., คลอง 23ขวา) 

30,000.00 กองช่าง 
เพื่อเป็นบ่อพักสูบน้ าทาง
การเกษตร 

บ่อพักสูบน้ า กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 2.00 เมตร 

25. 
การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพภายในชุมชน 

- จัดกิจกรรมอบรมหลกัสูตร
อาชีพและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม 

26. 
การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรม
พืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารีพระเทพ 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช และจัด
อบรมให้ความรู ้

27. 
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลไผ่ขวางน่าอยู ่ 10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลไผ่ขวาง 

รับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนคัน
คลอง ต าบลไผ่ขวาง 

28. 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนรักษโ์ลก 31,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ท ากจิกรรม
ร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนต าบลไผ่ขวาง 



29. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงถึงความส าคัญ
งานวันพ่อแห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

30. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี 
วันแม่แห่งชาต ิ 10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงถึงความส าคัญ
งานวันแม่แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ

31. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี 
วันเด็กแห่งชาต ิ 50,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

32. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 5,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต ์

33. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 4,300.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

34. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

ประเภทโครงการ
ประชาสัมพันธ ์กิจกรรม
และผลงานของ อบต. 

32,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ อบต.ได้
ด าเนินการและเป็นการ
ตรวจสอบการท างาน 
ของ อบต. 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ิจกรรม 

35. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดท าวารสาร
ท้องถิ่นต าบลไผ่ขวาง 60,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงานที่
อบต.ได้ด าเนนิการและเป็น
การตรวจสอบการท างาน
ของ อบต.  

จัดท าเล่มวารสารประชาสัมพันธ ์

36. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

150,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียงค่า
พาหนะค่าเช่าทีพ่ักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

37. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป 200,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการ
ด าเนินโครงการเลือกตั้ง
ของ อบต. 

ประชาสัมพันธ ์รณรงค์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชน 

38. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัด
นิทรรศการประกวดการ
แข่งขัน และพธิีเปิดอาคาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี
ทางศาสนา และค่าใช้จา่ย
ในโครงการอื่น ๆ 

100,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ประกวด
การแข่งขัน และพธิีเปิด
อาคารฯ 

ใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ
ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิด
อาคารค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี
ศาสนา 

39. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ
การบริหารงานของ อบต. 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
และพนกังานส่วนต าบล 

105,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน - เพื่อพัฒนา
ความรู้ด้าน ต่างๆของผู้
เข้ารับการอบรม 

อบรมให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ 
และศึกษาดูงาน 

40. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ่
การให้บริการประชาชน
ของ อบต.ไผ่ขวาง 

15,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อต่อการ
ให้บริการประชาชน 

จัดโครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการประชาชน 

41. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการจัดเก็บรายได้ 20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

จนท. และประชาชนในต าบล 
ไผ่ขวาง 



42. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 5,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

43. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาความรู้คู่
คุณธรรม 10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

อบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบความโปร่งใส
ภายในองค์กร 

ผู้บริหาร สมาชิก พนกังานส่วน
ต าบล 

44. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 350,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

45. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการส่งเสริมการ
ปูองกันการทุจริต 20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน - เพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านต่างของผู้เข้า
รับการอบรม 

อบรมให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ที่
เกี่ยวกบัระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

46. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

31,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน - เพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านต่างๆของผู้
เข้ารับการอบรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

47. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกทบทวน อป
พร. และผู้ปฏบิัติงานด้าน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกความพรอ้มของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานและ
ประสานงานหน่วยงาน
ใกล้เคียงกัน 

จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนปูองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

48. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการ อบต. ไผ่ขวาง 
เคลื่อนที่ พบประชาชน 5,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาเสนอ
ความคิดเห็นจัดท า
แผนพัฒนา อบต. 

จัดเวทีประชาคมระดมความ
คิดเห็นผู้น าชุมชนผู้น ากลุ่มอาชีพ 
ต่างๆ ประชาชนในเขตพื้นที ่

49. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการขยายห้องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 

150,000.00 กองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงศูนย์ กวา้ง 4.00 ม.
ยาว 10.00 ม. หรือคิดเป็น 
พื้นที่ปรับศูนย์ฯ ไม่น้อยกวา่ 40 
ตารางเมตร 

50. 
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ า อปท. 

50,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ของชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยั พิบัต ิ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร จิตอาสา
ภัยพิบัต ิจ านวน 50 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการกอ่หน้ีผูกพัน/  
ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จ านวนเงิน 4,341,100 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 31 โครงการ จ านวนเงิน 2,935,829  
ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 20 3,186,559.00 16 2,379,559.00 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 14,825.00 2 14,825.00 

การพัฒนาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 39,750.00 2 39,750.00 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 49,856.00 1 49,856.00 

การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ด ี

11 751,839.00 10 451,839.00 

รวม 36 4,042,829.00 31 2,935,829.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารสว่นต าบลไผ่ขวาง ท่ีมีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) 

93,100.00 93,000.00 93,000.00 100.00 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

32,300.00 32,300.00 32,300.00 0.00 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

21,500.00 21,470.00 21,470.00 30.00 

4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการ
ขยะในชุมชนต าบลไผ่ขวาง 31,000.00 30,730.00 30,730.00 270.00 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ระบาดโรคไข้เลือดออก 10,000.00 7,200.00 7,200.00 2,800.00 

6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้ฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

19,700.00 10,900.00 10,900.00 8,800.00 

7. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ประเภทสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา
ความยากจน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

8. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ประเภทlสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
ยากจนและด้อยโอกาส 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

9. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมผู้สูงอาย ุปี 2563 30,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 

10. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 670,000.00 666,334.00 666,334.00 3,666.00 



11. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  ณ หมู่ที่ 14 374,000.00 374,000.00 0.00 0.00 

12. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ 
หมู่ที่ 2 (บ้านนายช่อ) 265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 

13. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ก่อสร้างถนนลาดยาง ณ หมู่ที่ 4 145,000.00 127,625.00 127,625.00 17,375.00 

14. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลูกรัง ณ  หมู่ที่  7  
(โคกมะขม – คลอง ร8ซ) 232,000.00 215,000.00 215,000.00 17,000.00 

15. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
วางท่อระบายน้ าเพือ่การเกษตร ณ 
หมู่ที่ 6 (ต้นยูคา – คลอง ร5ซ) 886,000.00 880,000.00 880,000.00 6,000.00 

16. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมู่ที่ 7 
(สายเครื่องบินตก) 204,000.00 190,000.00 190,000.00 14,000.00 

17. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ 
หมู่ที่ 7 (บ้านนางยวน) 103,000.00 103,000.00 0.00 0.00 

18. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ขยายเขตว่างท่อประปา ณ หมู่ที่ 1 
(ซอยโสภา) 35,500.00 20,000.00 20,000.00 15,500.00 

19. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ 
หมู่ที่ 6 (คันคลอง ร4 23ขวา) 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 

20. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ก่อสร้างบ่อพกัสูบน้ า ณ หมู่ที่ 1,4 
(คลอง ร7ซ,คลอง23ขวา) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

21. 
การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 20,000.00 11,990.00 11,990.00 8,010.00 

22. 
การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

10,000.00 2,835.00 2,835.00 7,165.00 

23. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลไผ่ขวางน่าอยู ่ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

24. 
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนรักโลก 31,000.00 29,750.00 29,750.00 1,250.00 

25. 

การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000.00 49,856.00 49,856.00 144.00 

26. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายประเภทโครงการ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมและผลงาน
ของ อบต.ไผ่ขวาง 

32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 

27. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายประเภทจัดท าวารสาร
ท้องถิ่นต าบลไผ่ขวาง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

28. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจกัร 

150,000.00 108,439.00 108,439.00 41,561.00 

29. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศ
กาล ประกวดการแข่งขัน และพธิี
เปิดอาคารค่าใช้จ่ายในการจัดพธิีทาง
ศาสนา และค่า ใช้จ่ายในโครงการ
อื่น ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้
ด าเนินโครงการได้ 

100,000.00 27,420.00 27,420.00 72,580.00 

30. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ่การ
ให้บริการของ อบต.ไผ่ขวาง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 



31. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 20,000.00 19,800.00 19,800.00 200.00 

32. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้คู่
คุณธรรม 10,000.00 450.00 450.00 9,550.00 

33. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 350,000.00 300,000.00 0.00 50,000.00 

34. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ
ปูองกันการทุจริต 20,000.00 9,430.00 9,430.00 10,570.00 

35. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสร้างคุณภาพชีวิต 31,000.00 29,300.00 29,300.00 1,700.00 

36. 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ขยายห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ไผ่ขวาง ณ หมู่ที่ 1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 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 36 10,484,100 24 3,783,100 20 3,186,559 16 2,379,559 

2.การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 40,000 2 30,000 2 14,825 2 14,825 

3.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 25,000 2 41,000 2 39,750 2 39,750 

4.การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟ ูศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 85,000 5 79,300 1 49,856 1 49,856 

5.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

21 1,504,000 17 1,353,000 11 751,839 10 451,839 

รวม 67 12,138,100 50 5,286,400 36 4,042,829 31 2,935,829 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
              องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง   ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563   ในเขตพ้ืนที่  โดย 
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ 
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 

              ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ   ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ 
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานของ  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

              จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                           ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
 

 
 
 
                                                                             (นายน้อย  ค ามี )                                  
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 



 

 


