
1.   การรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2563

     ขององคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

     ซึ่งไดจําแนกการพัฒนาออกเปน 10 ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง

     กับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา

2.   ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา

     2.1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ จาก จํานวน 10 โครงการ

     2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ จาก จํานวน 23 โครงการ

     2.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร ดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ จาก จํานวน 8 โครงการ

     2.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ จาก จํานวน 23 โครงการ

     2.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ จาก จํานวน 5 โครงการ

     2.6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดําเนินการ จํานวน 56 โครงการ จาก จํานวน 62 โครงการ

     2.7  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ 

จาก จํานวน 9 โครงการ

     2.8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดําเนินการ จํานวน  3 โครงการ จาก จํานวน 9 โครงการ

     2.9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดําเนินการ จํานวน  2  โครงการ 

จาก จํานวน 3 โครงการ

     2.10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดําเนินการ จํานวน  3  โครงการ 

จาก จํานวน 6 โครงการ

รวม ดําเนินการ จํานวน 116 โครงการ จาก จํานวน 162 โครงการ

3.  จํานวนโครงการตั้งไวตามแผนพัฒนา ป 2563  จํานวน 162 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 61,934,980 บาท

    ดําเนินการจริง จํานวน 116 โครงการ เปนจํานวนเงิน  51,230,251  บาท  คิดเปนรอยละ 71.60

4.  จํานวนโครงการที่ไมบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 จํานวน 9 โครงการ

    จากโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาป 2563 คิดเปนรอยละ  5.56

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา



จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 4 40 2 20 4 40 10 100

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 17 73.91 6 26.09  - 0 23 100

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 8 66.67 4 0  - 0 12 100

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 15 65.22 7 30.43 1 4.348 23 100

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 4 80 1 40  - 0 5 100

6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 56 90.32 6 9.68  - 0 62 100

7 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเที่ยว 4 44.44 3 36.36 2 22.22 9 100

 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 3 33.33 5 55.56 1 11.11 9 100

บานเมืองที่ดี

9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยใน 2 66.67 1 33.33 0 0 3 100

ชีวิตและทรัพยสิน

10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากร 3 50 2 33.33 1 16.67 6 100

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

รวม 116 71.6 37 22.84 9 5.556 162 100

จํานวนโครงการ

ที่เสร็จ ที่ไมได ที่ไมบรรจุ ทั้งหมด

ดําเนินการ ในขอบัญญัติ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2563

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการจํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
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งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการขุดลอกคลองลําสําลาย หมู 7 300,000     300,000       อบต. กองชาง ยกเลิกโครงการ

2 โครงการขุดลอกบอน้ําสาธารณะ หมู 8(ขาง รพ.สต.ปลายราง) 100,000     100,000       อบต. กองชาง ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

3 โครงการขุดขยายสระน้ํา บานหวยไผ หมู 10 80,000       80,000        78,000        อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

4 โครงการขุดลอกสระน้ําหนาฝาย หมู 10 377,000      อบต. กองชาง ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

5 โครงการขุดลอกขยายอางเกิ้ง หมู  11 362,000           362,000  อบต. กองชาง ยกเลิกโครงการ

6 โครงการขุดขยายสระน้ําประปา หมู 12 353,000      อบต. กองชาง ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

7 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา(อางเกิ้ง)  หมู 11 480,000     480,000      473,000      อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

8 โครงการขุดขยายสระน้ําประปา บานหนองหลักพันสโมสร  353,000      349,000      อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

หมู 12

9 โครงการขุดลอกคลองน้ําเพื่อการเกษตร 1,000,000    อบต. กองชาง ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

10 โครงการกอสรางฝายชลอน้ํา 1,000,000   อบต. กองชาง

รวมทั้งยุทธศาสตร 4,052,000  1,675,000   900,000      

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

ผลการดําเนินงาน

1.1 แผนงานการเกษตร



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 30,000                  30,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

2 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศนศึกษาใหแกเด็กเล็ก         70,000          70,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูดูแลเด็กของ ศพด.          80,000          80,000        78,560 อบต. กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดงานบัณฑิตนอย 40,000                  40,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 1,606,000          1,606,000 1,515,350   อบต. กองการศึกษาฯ

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      2,663,580      2,663,518 2,407,233   อบต. กองการศึกษาฯ

โรงเรียน

7 โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา 50,000                  94,000 90,150       อบต. กองการศึกษาฯ

8 โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 200,000        200,000              199,000 อบต. กองการศึกษาฯ

9 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,760,000          4,760,000 4,394,131   อบต. กองการศึกษาฯ

สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

10 อุดหนุนโรงเรียนบานมะเกลือเกาตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

11 อุดหนุนโรงเรียนบานโคกสูงตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

ผลการดําเนินงาน

2.1 แผนงานการศึกษา



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

12 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองไมตายตามโครงการสงเสริมการศึกษา 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

13 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองมวงตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

14 อุดหนุนโรงเรียนบานวังรางใหญตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

15 อุดหนุนโรงเรียนบานบุตาสงตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

16 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองเบนตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ 20,000         20,000         20,000       อบต. กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

17 อุดหนุนโรงเรียนบานวังรางนอยตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

18 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไผตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

19 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองเลาใหญตามโครงการสงเสริมการ 15,000         15,000         15,000       อบต. กองการศึกษาฯ

ศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

20 อุดหนุนศูนยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือตามโครงการ 40,000         40,000          อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

สงเสริมกิจกรรมวิชาการ

21 อุดหนุนศูนยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือตามโครงการ          50,000          50,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษเรียนรวม

22 อุดหนุนโรงเรียนวังรางพิทยาคมตามโครงการสงเสริมการศึกษาและ          30,000          30,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

23 โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย 251,500                251,500 251,500      อบต. กองการศึกษาฯ จายจากเงินสะสม

รวมทั้งยุทธศาสตร 10,026,080   10,070,018   9,090,924  

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการศึกษาดูงานดานการเกษตร 70,000 60,000  อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ ไมไดดําเนินการ

2 โครงการสนับสนุนกลุมยุวเกษตรกร 60,000 30,000  อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ ไมไดดําเนินการ

3 โครงการสงเสริมการสรางงานสรางอาชีพใหกับเกษตรกร 50,000 83,700 63,700 อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ

4 โครงการสงเสริมการทํางานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 20,000 20,000 19,060 อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ

การเกษตรประจําตําบล

5 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 150,000 150,000  อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ ไมไดดําเนินการ

6 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 60,000 60,000     56,088 อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ

7 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 40,000 40,000  อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ ไมไดดําเนินการ

8 โครงการศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 150,000 150,000 145,000   อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ

9 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน 30,000 30,000 30,000    อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ

10 อุดหนุนกลุมแมบานเกษตรกร 20,000 20,000 20,000    อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ

11 อุดหนุนกลุมยุวเกษตรกร 80,000 80,000 80,000    อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ

12 โครงการปรับปรุงหองประชุมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ 370,900 370,900 370,900   อบต. กองสงเสริมเกษตรฯ จายจากเงินสะสม

ราชดําริ

รวมทั้งยุทธศาสตร 1,100,900 1,094,600 784,748

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

3.1 แผนงานการเกษตร



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 200,000 200,000 133,659        อบต. สํานักปลัด

2 โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนที่ยากจนและดอยโอกาส 50,000 50,000  อบต. กองสวัสดิการฯ ไมไดดําเนินการ

3 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกประชาชนผูยากไรและดอยโอกาส 80,000 80,000 27,400         อบต. กองสวัสดิการฯ

4 โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ 30,000 30,000  อบต. กองสวัสดิการฯ ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 18,400,000 18,400,000 17,465,600    อบต. กองสวัสดิการฯ

6 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 5,500,000 5,500,000 5,449,600     อบต. กองสวัสดิการฯ

7 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 190,000 190,000 136,000        อบต. กองสวัสดิการฯ

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 24,450,000 24,450,000 23,212,259

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

ผลการดําเนินงาน

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการสรางความสุขความปรองดองสมานฉันทใหกับชุมชน 30,000 50,000 44,900 อบต. สํานักปลัด

2 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 70,000 220,000 213,050        อบต. สํานักปลัด

3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 30,000 30,000  อบต. สํานักปลัด ไมไดดําเนินการ

4 โครงการตําบลนาอยูที่สุด 30,000 30,000  อบต. กองสาธารณสุขฯ ไมไดดําเนินการ

5 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 30,000 30,000  อบต. กองสาธารณสุขฯ ไมไดดําเนินการ

6 โครงการบานนี้มีรัก "คายครอบครัวอบอุน" 200,000 200,000  อบต. กองสวัสดิการฯ ไมไดดําเนินการ

7 โครงการอบรมและสงเสริมการสรางงานสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายได 50,000 50,000 35,875         อบต. กองสวัสดิการฯ

ใหกับกลุมองคกรตางๆ และประชาชนตําบลมะเกลือเกา

8 โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 500,000 500,000  อบต. กองสวัสดิการฯ ไมไดดําเนินการ

ประชาชนตําบลมะเกลือเกา

9 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมศูนยพัฒนคุณภาพชีวิตและสงเสริม 30,000 30,000 27,750         อบต. กองสาธารณสุขฯ

อาชีพผูสูงอายุตําบลมะเกลือเกา

10 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 250,000 150,000 136,693 อบต. กองสวัสดิการฯ

ผลการดําเนินงาน

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

11 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน(กพ.สม.หมู 1-20) 200,000 200,000 160,000        อบต. กองสวัสดิการฯ

12 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลมะเกลือเกา 50,000 50,000 50,000         อบต. กองสวัสดิการฯ

13 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลมะเกลือเกา 50,000 50,000 50,000         อบต. กองสวัสดิการฯ

14 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลมะเกลือเกา 100,000 100,000 100,000        อบต. กองสวัสดิการฯ

15 อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวประจําตําบลมะเกลือเกา 10,000 10,000  อบต. กองสวัสดิการฯ ไมไดดําเนินการ

16 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000        อบต. กองสวัสดิการฯ

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,730,000 1,800,000 918,268

รวมทั้งยุทธศาสตร 26,180,000 26,250,000 24,130,527

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคตางๆ 100,000 60,000 56,312       อบต. กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการอาหารปลอดภัย 20,000 20,000 13,850       อบต. กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 400,000 400,000  อบต. กองสาธารณสุขฯ ไมไดดําเนินการ

4 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน หมู 1-20 150,000 150,000 150,000     อบต. กองสาธารณสุขฯ

5 เงินสมทบกองทุนหลังประกันสุขภาพ 300,000 300,000 300,000     อบต. กองสาธารณสุขฯ

รวมทั้งยุทธศาสตร 970,000 930,000 520,162

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

ผลการดําเนินงาน

5.1 แผนงานสาธารณสุข



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการกอสรางหอถังประปาแบบเชมเปญ หมู 11        450,000 450,000      449,000       อบต. กองชาง

2 โครงการกอสรางหอถังประปาแบบเชมเปญ หมู 15        470,000       470,000 455,000       อบต. กองชาง

3 โครงการวางทอระบายน้ํา หมู 1 เสนหนาวัด        215,000       215,000 214,000       อบต. กองชาง

4 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 (นางภัทรา เงินสูง

เนิน)

69,000        69,000        59,473         อบต. กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1(ซอยบานนางละมัย) 38,000        38,000        32,000         อบต. กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1(ซอยบานนายวิชาญ) 39,000        39,000        33,000         อบต. กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1(ซอยบานนายสมศรี) 111,000       111,000      90,500         อบต. กองชาง

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ผลการดําเนินงาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5(ซอยบานตาเริ่ม) 76,000        76,000        74,500         อบต. กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5(ซอยบานตาหมวย) 113,000       113,000      109,000       อบต. กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5(ซอยบานนางบุหลง) 106,000       106,000      102,000       อบต. กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5(ซอยบานนาง

สําราญ  คตสูงเนิน)

111,000       111,000      108,000       อบต. กองชาง

12 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บานหนองมวง หมู 5-บานหวยไผ 477,000       477,000      475,000       อบต. กองชาง เงินสะสม

หมู 10

13 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 12-13(ถนนเทวดา) 350,000       340,000      340,000       อบต. กองชาง

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและทอลอด หมู 11 คุมลุงประทีป 200,000       200,000      199,500       อบต. กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12(ซอยบานนายสุ

วิทย - บานนางทับทิม)

299,000       299,000      293,000       อบต. กองชาง

16 โครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรแหลงทองเที่ยววังเณร - 300,000       280,000      279,500       อบต. กองชาง

คลองชลประทาน

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9(คุม 8) 128,000       128,000      126,500       อบต. กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9(คุมนอย) 58,000        58,000        57,500         อบต. กองชาง

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9(ซอยขางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก)

222,000       222,000      219,500       อบต. กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10(ซอยบานนาง

เรียม)

224,000       224,000       อบต. กองชาง ยกเลิกโครงการ

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10(ซอยบานนาง

เหมือน)

76,000        76,000        61,500         อบต. กองชาง



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

22 โครงการกอสรางถนนดินถมบดอัดแนน หมู 11 88,000        88,000         อบต. กองชาง ยกเลิกโครงการ

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 13(ซอยฝายประชา

อาสา)

299,000       299,000       อบต. กองชาง ยกเลิกโครงการ

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 13 เสนบานหัวเขา-

สามแยกโสกจาน

299,000       299,000      298,000       อบต. กองชาง

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 16(ซอยบานลุงทวี) 299,000       299,000      295,500       อบต. กองชาง

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 17(เสนโสกจาน-

หนองมวง)

299,000       299,000      294,800       อบต. กองชาง

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 18(สายดอนออ) 299,000       299,000       อบต. กองชาง ยกเลิกโครงการ

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 20(ซอยมะเฟอง

หวาน)

157,000       157,000      155,500       อบต. กองชาง

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 20(ซอยเสรีภาพ) 143,000       143,000      119,500       อบต. กองชาง

30 โครงการกอสรางถังน้ําใสระบบประปาหมูบาน หมู 8 490,000       490,000      489,000       อบต. กองชาง

31 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 300,000       300,000      299,000       อบต. กองชาง

32 โครงการกอสรางรั้วศาลาประชาคม หมู 14 128,000       128,000      127,000       อบต. กองชาง กําลังดําเนินการ

33 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 327,000       327,000      326,000       อบต. กองชาง

34 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 397,000       397,000      395,000       อบต. กองชาง

35 โครงการตอเติมศาลาประชาคม หมู 14        195,000 195,000      195,000       อบต. กองชาง กําลังดําเนินการ

36 โครงการกอสรางถังน้ําคอนกรีต หมู 15 300,000       300,000       อบต. กองชาง ยกเลิกโครงการ

37 โครงการกอสรางหอถังสูงระบบประปาแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

 9

890,000       890,000      890,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

38 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาบาน 255,000       255,000      254,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

วังรางใหญ หมู 6

39 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน-ถนนลาด 240,000       240,000      239,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

ยาง บานหนองมวง หมู 5

40 โครงการกอสรางถนนหินคลุกวัดเขาซาด หมู 9 200,000       200,000      196,000       อบต. กองชาง งบกลาง

41 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก คุมหนองโพธิ์นอย หมู 5 100,000       100,000      97,000         อบต. กองชาง งบกลาง

42 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายทางเขาวัดหนองบัวลอย หมู 13 150,000       150,000      148,500       อบต. กองชาง งบกลาง

43 โครงการจางเหมาติดตั้งระบบจายน้ํา พรอมชุดจายน้ํา 100,000       100,000      83,100         อบต. กองชาง งบกลาง

บานหนองเลา หมู 11

44 โครงการงานเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ บานวังรางใหญ 200,000       200,000      197,000       อบต. กองชาง งบกลาง

หมู 6

45 โครงการจางเหมาติดตั้งระบบสูบน้ําประปาบาดาล หมู 6 100,000       100,000      95,000         อบต. กองชาง งบกลาง

46 โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบสูบน้ําประปาบาดาล 300,000       300,000      299,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

บานบุตาสง หมู 7

47 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําบาดาล พรอมชุดจายน้ํา 180,000       180,000      178,500       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

บานหนองเลาใหญ หมู 11

48 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําบาดาล พรอมชุดจายน้ํา 360,000       360,000      358,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

จํานวน 2 แหง บานโสกจานพัฒนา หมู 17

49 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานหนองเบน 480,000       480,000      475,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

หมู 8-บานสวนปา



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

50 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บานวังรางใหญ 180,000       180,000      173,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

หมู 6 คุมปากดง

51 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บานวังรางใหญ 180,000       180,000      173,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

หมู 6 คุมปากดง

52 โครงการซอมสรางถนนลาดยางโดยปูแอสฟาสติกทดแทน 485,000       485,000      480,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

ผิวจราจรเดิม บานหนองมวง หมู 5-บานโสกจานพัฒนา

หมู 17

53 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบานหัวเขาพัฒนา 250,000       250,000      247,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

หมู 13 - บานหนองหลักพันสโมสร หมู 12

54 โครงการซอมสรางถนนลาดยางโดยปูแอสฟาสติกทดแทน 475,000       475,000      470,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

ผิวจราจรเดิม บานวังรางนอย หมู 9-บานทุงสะแบง

ต.มะเกลือใหม

55 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บานหนองเลาใหญ 240,000       240,000      237,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

หมู 11

56 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก คุมหินลาด หมู 19 150,000       150,000      148,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

57 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบานโสกจานพัฒนา 286,000       286,000      285,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

หมู 17-บานหัวเขาพัฒนา

58 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองไมตาย หมู 4 180,000       180,000      178,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

ซอยสองพัน



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

59 โครงการกอสรางหอถังประปา หมู 10 490,000       490,000      488,000       อบต. กองชาง จายจากเงินสะสม

60 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตําบลมะเกลือเกา 200,000       200,000      197,000       อบต. กองชาง

61 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน(ไฟฟาขยายเขต) 500,000       500,000       อบต. กองชาง ไมไดดําเนินการ

62 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว(ประปาขยายเขต) 800,000       800,000      663,374       อบต. กองชาง

รวมทั้งยุทธศาสตร 16,123,000  16,093,000  14,022,247  



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาโรงเรียน 80,000 80,000 79,970 อบต. กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลประจําปมะเกลือเกาเกมส 300,000 300,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

3 โครงการแขงขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลตําบลมะเกลือเกา 120,000 120,000 118,600 อบต. กองการศึกษาฯ

4 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาแกชุมชน 140,000 140,000 139,400 อบต. กองการศึกษาฯ

5 โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินเขาค่ํา 80,000 80,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

6 โครงการสงเสริมการจัดงานแหเทียนพรรษา 50,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

7 โครงการจัดงานวันสรงน้ําพระตําบลมะเกลือเกา 200,000 200,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดดําเนินการ

8 โครงการจัดงานประเพณีลอยพระประทีปพระราชทานเมืองเสมา 50,000  อบต. กองการศึกษาฯ ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

9 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป 200,000 245,000 239,000 อบต. กองการศึกษาฯ

รวมทั้งยุทธศาสตร 1,220,000 1,165,000 576,970

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ผลการดําเนินงาน

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.

อบต. พนักงาน อบต.

     350,000       436,500 435,100         อบต. สํานักปลัด

2 โครงการประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น 10,000  อบต. สํานักปลัด ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

3 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 10,000 10,000  อบต. สํานักปลัด ไมไดดําเนินการ

4 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเชิงรุก 40,000 40,000  อบต. สํานักปลัด ไมไดดําเนินการ

5 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

15,000 15,000  อบต. สํานักปลัด ไมไดดําเนินการ

6 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งกรณีวาง/ครบวาระ 300,000 300,000       อบต. สํานักปลัด ไมไดดําเนินการ

7 คาจางองคกรหรือสถาบันเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 20,000 20,000 20,000           อบต. สํานักปลัด

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 745,000 821,500 455,100

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ผลการดําเนินงาน

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 200,000 200,000 200,000         อบต. กองคลัง

รวมแผนงานบริหารงานคลัง 200,000 200,000 200,000        

งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการ อบต.พบประชาชน 220,000 220,000  อบต. สํานักปลัด ไมไดดําเนินการ

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 220,000 220,000 -               

รวมทั้งยุทธศาสตร 1,165,000 1,241,500 655,100

ผลการดําเนินงาน

8.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงาน

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มา หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินการ  แลวเสร็จ

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 150,000 150,000 49,004       อบต. สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพื่อพัฒนาศักยภา 150,000 150,000  อบต. สํานักปลัด ไมไดดําเนินการ

3 โครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 100,000 100,000 95,000       อบต. สํานักปลัด

รวมทั้งยุทธศาสตร 400,000 400,000 144,004

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ผลการดําเนินงาน

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินกา  แลวเสร็จ

1 โครงการรอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 20,000 20,000  อบต. กองเกษตรฯ ไมไดดําเนินการ

2 โครงการสงเสริมการปลูกตนไม 178,000 63,000 62,641        อบต. กองเกษตรฯ

3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา 50,000 50,000 33,500        อบต. กองเกษตรฯ

รวมแผนงานการเกษตร 248,000 133,000 96,141

งบประมาณ งบประมาณ แหลงที่มาของ หนวยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ ตามแผน ตามขอบัญญัติ ไมได  ดําเนินการ งบประมาณ รับผิดชอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) ดําเนินกา  แลวเสร็จ

1 โครงการกําจัดขยะในครัวเรือนตําบลมะเกลือเกา 400,000 400,000 309,427.50  อบต. กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 20,000  อบต. กองสาธารณสุขฯ ไมไดบรรจุในขอบัญญัติ

3 โครงการอบรมครัวเรือนตนแบบการจัดการขยะตนทาง 30,000 30,000  อบต. กองสาธารณสุขฯ ไมไดดําเนินการ

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 450,000 430,000 309,428

รวมทั้งยุทธศาสตร 698,000 563,000 405,569

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินงาน

10.1 แผนงานการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

10.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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