
ลําดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ วัตถุประสงค ผลผลิต

ที่ ตามขอบัญญัติ ดําเนินการแลว

๒.๑ แผนงานการศึกษา

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           60,000           59,675.00  เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรทาง

การศึกษา

 บุคลากรทางการศึกษามีความรูเฉพาะทางในการ

ปฏิบัติหนาที่ของตนไดดีขึ้น

๒ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา       1,700,000         691,240.00  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการ

สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 เด็กเล็กในศพด.มีความพรอมในทุกๆดาน

๓ โครงการจัดงานบัณฑิตนอย           40,000           40,000.00  เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ

ภาคภูมิใจในความสําเร็จขั้นแรก

 เด็กและผูปกครองไดรวมยินดีเมื่อเด็กจบการศึกษา

๔ โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

      2,663,500       1,265,534.40  เพื่อใหเด็กศพด.ทุกคนไดรับอาหารเสริม

(นม)โรงเรียน

 เด็กทุกคนไดรับอาหารเสริม(นม)

๕ อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน(สพฐ.)สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

      4,700,000       2,228,120.00  เพื่อใหเด็กศพด.ทุกคนไดรับอาหารกลางวัน  เด็กทุกคนไดรับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

๖ อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน(สพฐ.)

         205,000           40,000.00  เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของนักเรียน

 นักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติม

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห

๑ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 40,000           37,780.00           เพื่อเสริมสรางการพัฒนาตนเอง การเรียนรู

ตลอดชีวิต สงเสริมสุขภาพที่ดีทั้งดานราง

การจิตใจ

 เพื่อเสริมสรางการพัฒนาตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต 

สงเสริมสุขภาพที่ดีทั้งดานรางการจิตใจ

สรุปผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

๔.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
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๒ โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนที่ประสบภัย 135,000         14,000.00           เพื่อใหประชาชนไดรับความชวยเหลือเมื่อ

ประสบภัยอยางเหมาะสมและทันเวลา

 ประชาชนที่เดือดรอนไดรับความชวยเหลือทันเวลา

๔.๒ แผนงานงบกลาง

๑ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ      18,500,000     10,514,800.00  เพื่อใหการชวยเหลือผูสูงอายุใหมีรายไดใน

การเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น

 ผูสูงอายุมีรายไดในการเลี้ยงชีพ

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ       6,067,200       3,212,300.00  เพื่อใหการชวยเหลือผูกิการใหมีรายไดใน

การเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น

 ผูพิการมีรายไดในการเลี้ยงชีพ

๓ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส          200,000           75,000.00  เพื่อใหการชวยเหลือผูปวยเอดสใหมีรายได

สําหรับเลี้ยงชีพ

 ผูปวยเอดสมีรายไดสําหรับใชในการเลี้ยงชีพ

๔.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑ โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประชาชน

ตําบลมะเกลือเกา

         500,000         448,940.00  เพื่อใหกลุมองคกรตางๆมีโอกาสเขารับการ

อบรมเพิ่มพูนความรูและศึกษาดูงานเพื่อ

เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน

 ประชาชนนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาและปรับปรุงใชให

เหมาะสมกับงานในพื้นที่

๒ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ           40,000           37,780.00  เพื่อเสริมสรางการพัฒนาตนเอง การเรียนรู

ตลอดชีวิตของสังคมผูสูงอายุ

 กลุมูสูงอายุมีงบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมตางๆ

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 หนาบานนาง

เรียม(บานตาดํา)

         151,000         148,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12  ซอยบานนาย

เวียง - บานนายทับ

         113,000         112,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 คุมตะวันตก          179,000         178,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 13 สายหัวเขา-วัง

รางใหญ

         344,000         342,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 14 จากบานนาย

ฉลอง-บานนายสังข

         322,000         321,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 15 ซอยปากทาง 

ส.อบต.อุดม

         180,000         178,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 16 เสนบานลุง

แฉลม

         310,000         305,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 18 สายดอนออ          310,000         309,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 19 เสนมิตรภาพ-

วัดบุงคลา

         319,000         317,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 แยกวัดสวาง

บูรพาราม-เลียบคลองน้ํา

         198,000         197,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 เสนบานนางตุย

 แสนสูงเนิน

          58,000           57,500.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 เสนบานนาง

ทองผัด-บานนายวิเชียร

         157,000         156,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 20 ซอยหนองไผ

นอย

         198,000         197,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 (ซอยหวยใหญ)          387,000         385,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 ซอยบานนางสุ

เนตร-บานนางพเยาว

         263,000         262,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน
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๑๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 สี่แยกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

         162,000         161,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 ซอยบานนาง

เสวก-บานนายเหิน

         319,000         315,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 คุม 10          211,000         209,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๑๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 ซอยหนาวัด          206,000         204,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๒๐ โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟาสติกคอนกรีต หมู 6 เสน

เขาหมูบานวังรางใหญ

         450,000         420,000.00  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ถนนลาดยางแอสฟาสติกคอนกรีต จํานวน ๑ เสน

๒๑ โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3          320,000         319,000.00  เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ตากสินคาทางการ

เกษตรของชุมชน

 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ แหง

๒๒ โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 ซอยบาน

นายสุย-หนาศาลตาปู

         178,000         177,000.00  เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในชุมชน  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ เสน

๒๓ ปรับปรุงระบบประปาอางเกิ้งและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา หมู 11          480,000         478,000.00  เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภคอยางพอเพียง  ปรับปรุงระบบประปาอางเกิ้งและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

๒๔ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน          275,120         275,115.99  เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอใน

เวลาค่ําคืน

 ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาโรงเรียน 50,000           49,706.00            เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬาใหกับ

นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่

 เด็กนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

๒ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลมะเกลือเกา 240,000         232,500.00         เพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๗. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๘. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



ลําดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ วัตถุประสงค ผลผลิต

๑ โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก 

อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

20,000           178,375.00          เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการใหมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน

 บุคลากรมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 120,000         94,408.80          เพื่อปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดตรวจเพื่อปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล

๒ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

90,000           86,542.20           เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูในการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ชีวิตและ

ทรัพยสินภายในชุมชน

 ผูผานการอบรมสามารถนําความรูไปใชในการ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติปองกันชีวิตและทรัพยสิน

ภายในชุมชน

๑๐.๑ แผนงานการเกษตร

๑ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา 30,000           10,900.00           เพื่อใหผูเขารับการมีความรูในการปองกัน

และควบคุมไฟปา

 อาสาสมัครมีความรูในการปองกันและควบคุมไฟปา

๙. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๑๐. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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