
 

 
ประกาศ อบต.เขาสมอคอน 

เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(1  ตุลาคม  พ.ศ.2563 – 31  มีนาคม  2564) 
******************************************* 

             ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนิน 
งานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ 
30  (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิน่เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิน่
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
             ดังนั้น  เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาสมอคอน   จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบรหิารจดัการอบต.เขาสมอคอน ดังนี้  
             ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เขาสมอคอน  
                  "เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่" 
             ข. พันธกิจ ของอบต.เขาสมอคอน  
                 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
                 2. พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน  
                 3. พัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัวให้มคีุณธรรม มีความรู ้สุขภาพอนามัยและคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
                 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                 5. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นทุกด้าน  
            ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เขาสมอคอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร ์
ดังนี ้
                1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
                2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
                4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

            ง.  การวางแผน 
                 อบต.เขาสมอคอน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  
3 ปี ต่อไป 

 



          อบต.เขาสมอคอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา  5 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 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

37 45,432,500 56 57,165,620 103 94,667,420 139 102,802,220 126 99,768,220 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

33 13,901,500 39 15,329,500 61 25,840,593 70 40,299,893 70 40,313,893 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียวและ
การส่งเสริม
การเกษตร 

5 118,000 7 1,128,000 7 1,128,000 7 1,128,000 7 1,128,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 30,000 4 50,000 5 50,000 5 50,000 5 50,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

6 950,000 7 1,010,000 9 820,000 9 820,000 7 700,000 

รวม 84 60,432,000 113 74,683,120 185 122,506,013 230 145,100,113 215 141,960,113 
 

    
 
 
 
 
 



              จ. การจัดท างบประมาณ 
                     ผู้บริหารอบต.เขาสมอคอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ 
จ านวน 39 โครงการ งบประมาณ  14,308,339  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 3 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 28 14,083,339.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและการส่งเสริมการเกษตร 2 38,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 4 147,000.00 

รวม 39 14,308,339.00 
 

   
  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ  อบต.เขาสมอคอน  มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนก
รีต สายทาง หมู่ที่ 2,4,5 
(ลบ 6174) 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป - มา ได้สะดวก 

กม.ที่ 0+000-กม.ที ่0+500 ผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม., กม.ที่ 
1+249-กม.ที่ 1+950 ม. ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 700., กม.ที่ 
1+950-กม.ที่ 3+475 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,525 ม. รวม
ระยะทาง 2,725 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. พื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า 16,150 ตร.
ม. 

2.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

การรังวัดตรวจสอบแนวเขต
ที่สาธารณประโยชน ์

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
รังวัด ตรวจสอบแนวเขตพื้นที ่
อบต.เขาสมอคอน 

พื้นที่ในเขต อบต.เขาสมอคอน 

3.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม
ติดตั้งป้าย องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันทรัพย์สนิของ 
อบต.เขาสมอคอนสญูหาย 

ก่อสร้างรัว้ ป้ายและประตูทางเข้า - 
ออก องค์การบริหารสว่นต าบลเขา
สมอคอน 

4.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอดุหนุนการจัดงาน
รัฐพิธ ี

12,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

1. เพื่ออุดหนนุโครงการจัด
งานรฐัพิธีและงานพธิีต่าง ๆ 
2. เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงาน ลกูจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน
และพสกนกิรชาวไทยแสดง
ความจงรักภกัดีตอ่สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

อุดหนนุให้กับทีท่ าการปกครองอ าเภอ
ท่าวุ้ง 



5.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งจุดบรกิาร
ประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อบรกิารประชาชนที่
สัญจรไป - มา 2. เพื่อให้
ประชาชนพกัผอ่นในการ
เดินทางกลับภมูิล าเนา 3. 
เพื่อลดอุบัติเหตุฯ 

ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ประชาชนทั่วไปและ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอ
คอน 

6.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งจุดบรกิาร
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อบรกิารประชาชนที่
สัญจรไป - มา 2. เพื่อให้
ประชาชนพกัผอ่นในการ
เดินทางกลับภมูิล าเนา 3. 
เพื่อลดอุบัติเหต ุ

ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ประชาชนทั่วไปและ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอ
คอน 

7.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวนัเดก็
แห่งชาต ิ

0.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อกระตุน้ให้เดก็และเยาวชน
ได้ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของตนเอง รูจ้ักหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอน 

8.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักฬีา 20,000.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อให้เดก็นกัเรียนมีสขุภาพ
พลานามัยแข็งแรง สนใจกีฬา
ออกก าลังกายและห่างไกล
จากยาเสพติด 

1. เด็กนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 
จ านวน 3 ศูนย์ 2. เดก็นกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ จ านวน 
1 แห่ง 

9.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
พัฒนาการจัดการศึกษา 

1,140,000.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อน าไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิการพัฒนาการจัด
การศกึษาของโรงเรียน
อนุบาลพระศรอีาริย์ เช่น 
ค่าจ้างเหมาบรกิารงานการ
สอน ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ฯลฯ 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 

10.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจดั
การศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้น
พื้นฐาน) 

813,218.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อสนับสนุค่าใช้จ่าย
สถานศกึษา เชน่ ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 
ค่ากิจกรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน ฯลฯ ให้กับเดก็
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระ
ศรีอาริย์ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรอีา
ริย์ 

11.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอนราย
หัว) 

42,500.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ (รายหัว) 
ส าหรับเด็ก จ านวน 3 ศูนย์ 

เด็กนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ 



12.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศกึษา
ของท้องถิน่) 

366,800.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ฯ ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน การพัฒนาแหล่ง
เรียนรูข้องโรงเรียน การ
รณรงค์ป้องกนัยาเสพติด ฯลฯ 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 

13.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

1,042,500.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้เดก็
นักเรียนมอีาหารกลางวนัครบ 
5 หมู่ 

เด็กนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารสว่นต าบลเขาสมอคอน 
จ านวน 3 ศูนย์ และนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรอีาริย์ จ านวน 1 แห่ง 

14.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนโครงการบริหาร
สถานศกึษา (ค่าอาหาร
กลางวนั) 

356,000.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้เดก็
นักเรียนมอีาหารกลางวนัครบ 
5 หมู่ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนวดัถ้ าตะโก สงักัด 
สพฐ. จ านวน 1 แห่ง 

15.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารสถานศกึษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจดั
การศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้น
พื้นฐาน) 

212,185.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลพระศรอีาริย์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน้ 
ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ฯลฯ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรอีา
ริย์ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 
1 แห่ง 

16.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

15,000.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระ
ศรีอาริย์ ที่บิดา/มารดา หรือ
ผู้ปกครองมีรายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่เกิน 36,000 
บาท/ป ี

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรอีา
ริย์ - ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน - 
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.1 - ม.3) 
อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน 

17.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเขาสมอคอน 

0.00 

ส่วนการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชต าบลเขาสมอ
คอน ของ อบต. ตามภารกิจ
อ านาจหน้าทีเ่พื่อประชาชน 
2. เพื่อส่งเสรมิเดก็และ
เยาวชนได้มีความรู้ 
ความสามารถและท างาน
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ตอ่
ตนเองและผูอ้ืน่ได้ 
 

เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ที่ อบต.เขา
สมอคอน 

18.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการเงนิอดุหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา

1,000,000.00 
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 

เพื่อสนับสนุนการพฒันา
คุณภาพการให้บรกิารด้าน

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้าน
เขาสมอคอน 



การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

คุณภาพการให้บรกิารด้าน
สาธารณสขุของสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอน 

ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสขุ, 
กองส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านกั
สาธารณสขุ 

สาธารณสขุของสถานอีนามัย
ที่ถ่ายโอนให้แก่องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

19.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุัข
บ้า ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็
พระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัคร
ราชกมุาร ีกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

56,100.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสขุ, 
กองส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านกั
สาธารณสขุ 

1. เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสตัว ์2. 
เพื่อส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย ฯลฯ 

จ านวนสุนขัและแมวในเขตพื้นที่ อบต.
เขาสมอคอน 

20.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (To be 
number one) 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตพื้นที่ อบต.
เขาสมอคอน ไม่ให้แพร่
ระบาด 

เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที ่1 - 
9 , 12 - 13 และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรอีาริย์ 

21.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอท่า
วุ้ง 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่ออดุหนุนค่าใชจ้่าย
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับอ าเภอ
ท่าวุ้ง 

อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอท่าวุ้ง 

22.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลอื
ประชาชนผูด้้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่
พึ่ง 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนให้ดขีึ้นและ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่
ชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอ
คอน จ านวน 10 หมู่บ้าน 

23.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน/กิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรมและ
งานประเพณ ี

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการจัด
งาน/กจิกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมและงานประเพณี 
เช่น ประเพณแีห่พระศรีอาริย
เมตไตรย์ ฯลฯ 

ประชาชนในเขตพื้นที ่อบต.เขาสมอ
คอนและประชาชนทั่วไป 

24.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,408,200.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ผู้สูงอายุให้มีการด ารงชวีิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอคอน 

25.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,116,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้
พิการให้มกีารด ารงชีวติอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสขุ 

ผู้พิการในเขตพืน้ที่ อบต.เขาสมอคอน 



26.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ผู้ป่วยเอดส์ให้มกีารด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพืน้ที ่อบต.เขาสมอ
คอน 

27.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส ารองจ่าย 115,836.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืกรณีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ฉุกเฉนิ 
เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม  

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอ
คอน 

28.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสขุภาพ 

120,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพือ่สมทบเงนิเข้ากองทนุ
หลักประกันสขุภาพ อบต.เขา
สมอคอน (สปสช.) 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น อบต.เขาสมอคอน 

29.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการศนูย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(สถานทีก่ลาง) อ าเภอท่าวุ้ง 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานของศนูย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

30.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝกึอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

115,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเขม้แขง็ให้แกอ่งค์การ
บริหารบริหารสว่นต าบล ให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลอืเจ้าพนกังาน
ในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ประชาชนในเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที ่

31.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

1,000,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1 หลัง 

32.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและ
การส่งเสรมิ
การเกษตร 

โครงการฝกึอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มอาชีพ) 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพให้มีอาชีพเสรมิสามารถ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 

กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอ
คอน 

33.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและ
การส่งเสรมิ
การเกษตร 

โครงการอดุหนุนการจัดงาน
แผ่นดนิสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

28,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
แผ่นดนิสมเด็จพระนารายณ์
ของจังหวดัลพบุร ี

กระทรวงการคลังส านักงานคลังจังหวดั
ลพบุรี 



34.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ รักษ์น้ า รักป่า 
รักษาแผน่ดนิ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อรว่มกันฟืน้ฟูป่าไม้ให้อุดม
สมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากไมท้ี่ปลูกได ้

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรใน
สังกัด ผู้น าชุมชน ครู นกัเรียน ฯลฯ 

35.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรม
พืชอันเนือ่งมาจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝงัให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมจีิตส านึกใน
การอนรุักษ์พนัธกุรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอน 

36.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

โครงการอบรม/สมัมนาและ
ศึกษาดูงานเพิ่มศกัยภาพ 
ผู้บริหาร อบต. สมาชกิสภา
ฯ ผู้น าชุมชน พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 

ผู้บริหาร อบต. สมาชกิสภาฯ ผู้น า
ชุมชน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

37.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

โครงการรกัษาความสะอาด 
ถนนสายหลกั สายรองและ
การคัดแยกขยะในครัวเรอืน
ขององคก์ารบริหารสว่น
ต าบลเขาสมอคอน 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ถนนสายหลัก สายรอง 
ชุมชน ที่สาธารณะ ครัวเรอืน
ในเขตพืน้ที ่อบต.เขาสมอ
คอน มีความสะอาด 
เรียบร้อย รู้จกัคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรอืน 

ครัวเรือนในเขตพื้นที ่อบต.เขาสมอ
คอน 

38.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต าบลเขา
สมอคอน 

110,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรกั ความ
สามัคค ีความสมานฉันท์ของ
ชุมชน ลดความแตกแยกฯ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่และ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง 

39.  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

โครงการปลูกผกัริมรัว้ 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรอืน
โดยใช้แนวทางตามหลัก
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากการใช้สารเคม ี

ประชาชนในเขตพื้นที่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                            อบต.เขาสมอคอน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อ
หนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 11 โครงการ จ านวนเงิน 12,481,903 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ 
จ านวนเงิน 5,842,595 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

11 5,842,595 11 5,842,595 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการ
ส่งเสริมการเกษตร 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิารและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

    

รวม 11 5,842,595 11 5,842,595 
     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.เขาสมอคอน ท่ีมกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

15,000.00 6,800.00 6,800.00 8,200.00 

2.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

1,140,000.00 570,000.00 570,000.00 570,000.00 

3.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

813,218.00 279,695.00 279,695.00 533,523.00 

4.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จา่ย
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่น) 

366,800.00 41,000.00 41,000.00 325,800.00 



5.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

1,042,500.00 463,400.00 463,400.00 579,100.00 

6.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนาวัฒนธรรมและ
การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนโครงการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน) 

356,000.00 178,000.00 178,000.00 178,000.00 

7.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

212,185.00 26,100.00 26,100.00 186,085.00 

8.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเงินอุดหนน
ส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถา่ยโอน 

1,000,000.00 489,000.00 489,000.00 511,000.00 

9.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,408,200.00 3,176,600.00 3,176,600.00 3,231,600.00 

10
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,116,000.00 606,000.00 606,000.00 510,000.00 

11
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.เขาสมอคอน ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี                                                                                                                            

(1  ตุลาคม  พ.ศ.2563 – 31  มีนาคม  2564) 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

139 102,802,220 3 20,000     

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

70 40,299,893 28 14,083,339 11 5,842,595 11 5,842,595 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การท่องเท่ียวและ
การส่งเสริม
การเกษตร 

7 1,128,000 2 38,000     

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 50,000 2 20,000     

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

9 820,000 4 147,000     

รวม 230 145,100,113 39 14,308,339 11 5,842,595 11 5,842,595 
 

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เมษายน  2564 
 
 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 


