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1.2 โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1เดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
1 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินงบ 286,200 286,000 17/2563 10 มี.ค.63 60 วัน

สร้างพ้ืน สายข้างบา้นนายสหสั รัฐกุล ประมาณ
ฐาน หมูท่ี ่12

2 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 490,000 487,000        24/2563 23 เม.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน สายซอยเขื่อน หมูท่ี ่4 ประมาณ
ฐาน

3 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 492,000 491,000        9/2563 20 ธ.ค.63 60 วัน
สร้างพ้ืน สายซอยราษฎร์บ ารุง (ช่วงที ่3) ประมาณ
ฐาน หมูท่ี ่2

4 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 546,000 384,000        
สร้างพ้ืน สายบา้นนายสุนันท ์บญุช่วย ประมาณ

ฐาน หมูท่ี ่3 **อยู่ระหวา่งรอเรียกท าสัญญา

5 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 492,000 491,000        8/2563 16 ธ.ค.63 60 วัน
สร้างพ้ืน สายบา้นลุงเลียบ หมูท่ี ่8 ประมาณ
ฐาน

6 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 497,000 483,000        45/2563 11 ก.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน สายบา้นนางบญุเรือน - รพ.สต. ประมาณ
ฐาน บา้นไร่เหนือ หมูท่ี ่6

เลขทีส่ัญญา

รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ทีม่ีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
7 ด้านโครง โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เงินงบ 271,000 271,000 23/2563 60 วัน

สร้างพ้ืน ถนนสายบา้นนายเล่ียม หมูท่ี ่9 ประมาณ
ฐาน

8 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนนสาย เงินงบ 123,000 116,000        44/2563 9 ก.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน บา้นนายเล่ียม - ถนนสายบา้น ประมาณ
ฐาน นายทอง หมูท่ี ่9

9 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนนซอย เงินงบ 159,000 158,500        18/2563 11 มี.ค.63 30 วัน
สร้างพ้ืน เขาตาว - ปายาง หมูท่ี ่12 ประมาณ
ฐาน

10 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เงินงบ 79,000 79,000          12/2563 23 ม.ค.63 30 วัน
สร้างพ้ืน นายสุนันท ์บญุช่วย หมูท่ี ่3 ประมาณ
ฐาน

11 ด้านโครง โครงการก่อสร้างระบบประปา เงินงบ 717,000 717,000        3/2563 28 เม.ย.63 30 วัน
สร้างพ้ืน ซอยบา้นปา้นา หมูท่ี ่1 ประมาณ
ฐาน

12 ด้านโครง โครงการก่อสร้างระบบประปา เงินงบ 647,000 647,000        6/2563 16 ก.ย.63 30 วัน
สร้างพ้ืน บา้นช่องเหรียง หมูท่ี ่10 ประมาณ
ฐาน

13 ด้านโครง โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เงินงบ 280,000 279,500        19/2563 12 มี.ค.63 60 วัน
สร้างพ้ืน บา้นนอกไร่ หมูท่ี ่11 ประมาณ
ฐาน

14 ด้านโครง โครงการปรับปรุงระบบประปา เงินงบ 499,000 498,500        13/2563 12 ก.พ.63 60 วัน
สร้างพ้ืน จุดบา้นนายถาวร แก่นแก้ว ประมาณ

ฐาน หมูท่ี ่7

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งทีม่า เงินงบ วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ประมาณ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
15 ด้านโครง โครงการเปล่ียนหอถังจุด เงินงบ 499,000 498,500 20/2563 13 มี.ค.63 60 วัน

สร้างพ้ืน บา้นนายสมคิด จูดเดช ประมาณ
ฐาน หมูท่ี ่11

16 ด้านโครง โครงการปรับปรุงระบบประปา เงินงบ 50,900 50,800 42/2563 27 ส.ค.63 60 วัน
สร้างพ้ืน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวนสมเด็จ ประมาณ
ฐาน ย่า 90 หมูท่ี ่7

17 ด้านโครง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เงินงบ 170,000 169,000 40/2563 27 ส.ค.63 60 วัน
สร้างพ้ืน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวนสมเด็จ ประมาณ

ฐาน ย่า 90 (ติดกับอาคาร กศน.)
หมูท่ี ่7

18 ด้านโครง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เงินงบ 205,000 204,000 41/2563 27 ส.ค.63 60 วัน
สร้างพ้ืน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก้านทบันาย ประมาณ
ฐาน เหลียว หมูท่ี ่5

19 ด้านโครง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เงินงบ 170,000 169,000 43/2563 31 ส.ค.63 60 วัน
สร้างพ้ืน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวนสมเด็จ ประมาณ
ฐาน ย่า 90  หมูท่ี ่7

20 ด้านโครง โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม เงินงบ 186,000 185,000 47/2563 21 ก.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประมาณ
ฐาน เขาขาว

21 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 492,000 491,000        21/2563 7 เม.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน สายบา้นลุงยูร จ่ายขาด
ฐาน หมูท่ี ่9 เงินสะสม

22 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินงบ 489,000 487,000        22/2563 10 เม.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน เสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน จ่ายขาด

ฐาน ทุง่สงสหประชาสรรค์ หมูท่ี ่4 เงินสะสม
23 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เงินงบ 396,000 395,000        25/2563 30 เม.ย.63 60 วัน

สร้างพ้ืน นายอนันต์ ควบคุม - องค์การ จ่ายขาด
ฐาน สวนยาง หมูท่ี ่5 เงินสะสม

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ



42
แหล่งทีม่า เงินงบ วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ประมาณ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
24 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 490,000 489,000        26/2563 12 พ.ค.63 60 วัน

สร้างพ้ืน สายบา้นนายบญุแก้ว - ถนนซอย จ่ายขาด
ฐาน ลุงซุ้น หมูท่ี ่8 เงินสะสม

25 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เงินงบ 494,000 493,000        27/2563 22 พ.ค.63 60 วัน
สร้างพ้ืน สายบา้นหนิราว - บา้นในไร่ จ่ายขาด
ฐาน หมูท่ี ่5 เงินสะสม

26 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนนสาย เงินงบ 329,000 319,000        29/2563 4 มิ.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน ฝายหนิลูกช้าง จ่ายขาด
ฐาน หมูท่ี ่2 เงินสะสม

27 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินงบ 494,000 490,500        33/2563 19 มิ.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน เสริมเหล็กสาย SML ข้างบา้น จ่ายขาด
ฐาน นายสมิตร บญุเมือง หมูท่ี ่12 เงินสะสม

28 ด้านโครง โครงการก่อสร้างทอ่หลอด เงินงบ 494,000 490,500        33/2563 19 มิ.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน เหล่ียมซอยโรงเล่ือย จ่ายขาด
ฐาน หมูท่ี ่11 เงินสะสม

29 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนนสาย เงินงบ 181,000 176,000        35/2563 24 มิ.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน ซอยหน่วย 5 - บา้นนาง จ่ายขาด
ฐาน ประณีต  หมูท่ี ่4 เงินสะสม

30 ด้านโครง โครงการบกุเบกิถนนสายบา้น เงินงบ 299,000 299,000        36/2563 24 มิ.ย.63 60 วัน
สร้างพ้ืน นายประสิทธิ์  พลูชู จ่ายขาด

ฐาน หมูท่ี ่2 เงินสะสม
31 ด้านโครง โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เงินงบ 496,000 495,000        37/2563 31 ก.ค..63 60 วัน

สร้างพ้ืน บริเวณซอยหว้ยช้างตาย จ่ายขาด
ฐาน พร้อมหอถัง  หมูท่ี ่6 เงินสะสม

32 ด้านโครง โครงการปรับปรุงระบบประปา เงินงบ 129,000 109,000        46/2563 14 เม.ย.63 60 วัน

สร้างพ้ืน บา้นนายพรีะ  เร่ืองศักด์ิ จ่ายขาด

ฐาน หมูท่ี ่8 เงินสะสม
33 ด้านโครง โครงการก่อสร้างระบบประปา เงินงบ 490,000 489,000        52/2563 28 ก.ย.63 60 วัน

สร้างพ้ืน จุดบา้นนายวีระ ศิริรัตน์ จ่ายขาด
ฐาน หมูท่ี ่7 เงินสะสม

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งทีม่า เงินงบ วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ประมาณ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
34 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ เงิน 5,966,829.97   4,463,807     32/2563 16 มิ.ย.63 120 วัน

สร้างพ้ืน ติกคอนกรีต รหสัทางหลวง อุดหนุน
ฐาน ทอ้งถิ่น นศ.ถ.57 - 015 เฉพาะกิจ            

สายบา้นอ่าวมิน 
หมูท่ี ่6

35 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงิน 9,751,000      5,300,000     39/2563 18 ส.ค.63 120 วัน
สร้างพ้ืน ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต อุดหนุน
ฐาน รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น เฉพาะกิจ

นศ.ถ.57 - 020 สายซอย 
อ่างทอง หมู ่11 - ซอยเขาคม
หมูท่ี ่3

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
36 ยุทธศาสตร์ โครงการตามรอยพอ่ เงินงบ 127,800 14,000 31/2563 22 เม.ย.63

การพัฒนาด้าน ประมาณ
เศรษฐกิจ

37 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงาน เงินงบ 300,000         
การพัฒนาด้าน วันเกษตรต าบลเขาขาว ประมาณ
เศรษฐกิจ

38 ยุทธศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เงินงบ 100,000 85,024 ศพด. 13 ก.ย.63 พ.ย.62 -
การพัฒนาด้าน ปฐมวัยทอ้งถิ่นไทยผ่านการเล่น ประมาณ สมเด็จย่า 90 ก.ย.63
สังคม ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวนสมเด็จ

ย่า 90
39 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 26,660 15,480 ศพด. 22 ก.ค.63 พ.ย.62 -

การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นทบั ก.ย.63
สังคม - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน นายเหลียว

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบันายเหลียว

40 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 24,940 6,020 ศพด. 22 ก.ค.63 พ.ย.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นไสส้าน ก.ย.63
สังคม - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นไสส้าน

41 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 51,600 21,930 ศพด. 22 ก.ค.63 พ.ย.62 -
การพัฒนาด้าน การ บริหารสถานศึกษา ประมาณ สมเด็จย่า 90 ก.ย.63
สังคม - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
42 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 18,600 10,800 ศพด. 22 ก.ค.63 พ.ย.62 -

การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นทบั ก.ย.63
สังคม - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน นายเหลียว

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบันายเหลียว

43 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 17,400 4,200 ศพด. 22 ก.ค.63 พ.ย.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นไสส้าน ก.ย.63
สังคม - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นไสส้าน

44 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 36,000 15,300 ศพด. 22 ก.ค.63 พ.ย.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ สมเด็จย่า 90 ก.ย.63
สังคม - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวนสม
เด็จย่า 90

45 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 119,000 51,300 ศพด.บา้น 11 พ.ย.62 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ ทบันาย ก.ย.63
สังคม - ค่าจัดการเรียนการสอน เหลียว

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบันายเหลียว

46 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 93,500 35,100 ศพด.บา้น 11 พ.ย.62 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ ไสส้าน ก.ย.63
สังคม - ค่าจัดการเรียนการสอน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นไสส้าน

47 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 187,000 93,600 ศพด.สวน 11 พ.ย.62 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ สมเด็จย่า ก.ย.63
สังคม - ค่าจัดการเรียนการสอน 90

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ



46
แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
48 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 12,400 7,200 ศพด.บา้น 22 ก.ค.63 ต.ค.62 -

การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ ทบันาย ก.ย.63
สังคม - ค่าหนังสือเรียน ส าหรับศูนย์ เหลียว

พฒันาเด็กเล็กบา้นทบันาย
เหลียว

49 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 11,600 2,800 ศพด.บา้น 22 ก.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ ไสส้าน ก.ย.63
สังคม - ค่าหนังสือเรียน ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นไสส้าน

50 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 24,000 10,200 ศพด.สวน 22 ก.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ สมเด็จย่า ก.ย.63
สังคม - ค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์ 90

พฒันาเด็กเล็กสวนสม
เด็จย่า 90

51 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 12,400 7,200 ศพด.บา้น 22 ก.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ ทบันาย ก.ย.63
สังคม - ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ เหลียว

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทบั
นายเหลียว

52 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 11,600 2,800 ศพด.บา้น 22 ก.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ ไสส้าน ก.ย.63
สังคม  - ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นไสส้าน

53 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 24,000 10,200 ศพด.สวน 22 ก.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ สมเด็จย่า ก.ย.63
สังคม - ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ          90

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวนสม         
เด็จย่า 90

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ



47
แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
54 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 343,000 87,000 ศพด.บา้น 15 ม.ค.63 ต.ค.62 -

การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 33,060 ทบันาย 11 พ.ย.63 ก.ย.63
สังคม - โครงการอาหารกลางวัน 23,520 เหลียว 11 ต.ค.63

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ทบันายเหลียว

55 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 269,500 67,500 ศพด.บา้น 15 ม.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 22,620 ไสส้าน 11 พ.ย.63 ก.ย.63
สังคม  - โครงการอาหารกลางวัน 15,960 11 ต.ค.63

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น  
ไสส้าน  

56 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 499,800 150,000 ศพด.สวน 15 ม.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 60,320 สมเด็จย่า 11 พ.ย.63 ก.ย.63
สังคม - โครงการอาหารกลางวัน     39,480 90 11 ต.ค.63

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   
สวนสมเด็จย่า 90     

57 ยุทธศาสตร์ ค่าอาหารเสริม (นม) เงินงบ 2,841,800 335,008.08   2/2563 24 มี.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน ประมาณ 178,528.56 2/2563 17 มี.ค.63 ก.ย.63
สังคม      245,673.12 2/2563 6 มี.ค.63

       197,321.04 2/2563 17 มี.ค.63
        169,132.32 2/2563 10 มี.ค.63

312,721.80 13/2563 28 พ.ค.63
767,468.66 17/2563 31 พ.ค.63
185,312.20 16/2563 30 มิ.ย.63

    
58 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 640,000 151,980 รร.บา้น 9 ม.ค.63 ต.ค.62 -

การพัฒนาด้าน นักเรียน โรงเรียนบา้นเขาตาว ประมาณ 147,000 เขาตาว 30 ต.ค.63 ก.ย.63
สังคม

59 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 1,160,000 289,680 รร.บา้น 9 ม.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน นักเรียน โรงเรียนบา้น ประมาณ 271,460 สามัคคีธรรม 30 ต.ค.63 ก.ย.63
สังคม สามัคคีธรรม

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ



48
แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
60 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 800,000 182,580 รร.บา้น 9 ม.ค.63 ต.ค.62 -

การพัฒนาด้าน นักเรียน โรงเรียนบา้นไสส้าน ประมาณ 176,400 ไสส้าน 30 ต.ค.63 ก.ย.63
สังคม

 

61 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 380,000 86,700 รร.วัดนิคม 13 ม.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน นักเรียน โรงเรียนวัดนิคมคีรี ประมาณ 85,260 คีรี 30 ต.ค.63 ก.ย.63
สังคม

62 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 2,106,000 536,520 รร.สหกรณ์ 10 ม.ค.63 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน นักเรียน โรงเรียนสหกรณ์ ประมาณ 514,500 กสิกรรม 30 ต.ค.63 ก.ย.63
สังคม นิคมกสิกรรมทุง่สง ทุง่สง

63 ยุทธศาสตร์ โครงการแข่งขันกีฬา เงินงบ 300,000
การพัฒนาด้าน  อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ประมาณ
สังคม (โอน)

      
      

     

64 ยุทธศาสตร์ โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เงินงบ 300,000
การพัฒนาด้าน เยาวชนและประชาชน ประมาณ
สังคม ระดับต าบล (โอน)

      

65 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงานประเพณีลอย เงินงบ 45,000 28,500 2/2563 1 พ.ย.62 ต.ค.62 -
การพัฒนาด้าน กระทง ประมาณ 1,200 1/2563 5 พ.ย.62 ก.ย.63
สังคม 2,000 3/2563 1 พ.ย.62

1,000 4/2563 4 พ.ย.62

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ



49
แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

66 ยุทธศาสตร์ โครงการ การจัดงานเทศกาล เงินงบ 30,000 30,000 ทีว่่าการ 16 ก.ย.63
การพัฒนาด้าน ประเพณีชักพระ อ าเภอทุง่สง ประมาณ อ าเภอทุง่สง
สังคม

67 ยุทธศาสตร์ โครงการการจัดงานประเพณี เงินงบ 7,000 7,000 ทีว่่าการ 26 ส.ค.63
การพัฒนาด้าน เดือนสิบ ประมาณ อ าเภอทุง่สง
สังคม

68 ยุทธศาสตร์ โครงการสืบสานประเพณี เงินงบ 2,000 2,000 อ าเภอ 30 ม.ค.63 ม.ค.62 -
การพัฒนาด้าน วัฒนธรรมทอ้งถิ่น ประมาณ ทุง่สง ก.พ.63
สังคม “ประเพณีมาฆบชูาแหผ้่า

ขึ้นธาตุ” 

69 ยุทธศาสตร์ อบรมใหค้วามรู้ทางกฏหมาย เงินงบ 30,000 27,854 เม.ย.2563
การพัฒนาด้าน เบือ้งต้นแก่ผู้สูงอายุ ประมาณ
สังคม

                     

70 ยุทธศาสตร์ อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบล เงินงบ 20,000 20,000 ก.ย.63
การพัฒนาด้าน เขาขาว ตามโครงการข้าวสาร ประมาณ
สังคม เกษตรอินทรีย์

     

71 ยุทธศาสตร์ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนก เงินงบ 295,000 294,000 14/2563 21 ก.พ.63 90 วัน
การพัฒนาด้าน ประสงค์ในสระน้ า ประมาณ
สังคม หมูท่ี ่5

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ



50
แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
72 ยุทธศาสตร์ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น เงินงบ 240,000 140,000

การพัฒนาด้าน หมูท่ี ่1 - 12 ในการด าเนิน ประมาณ
สังคม งานตามโครงการพระราชด าริ         

ด้านสาธารณสุข หมูบ่า้นละ    
20,000  บาท

73 ยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค เงินงบ 162,300 700 18/2563 18 ก.พ.63
การพัฒนาด้าน คนปลอดภยั จากโรคพษิ ประมาณ 98,250 28/2563 28 มี.ค.63
สังคม สุนัขบา้

        

74 ยุทธศาสตร์ โครงการปอ้งกันและลดอุบติั เงินงบ 35,000 1,500 8/2563 25 มี.ค.63
การพัฒนาด้าน เหตุทางถนนช่วงเทศกาลและ ประมาณ 5,400 9/2563 25 มี.ค.63
สังคม ประเพณีต่างๆ 7000 10/2563 25 มี.ค.63

1,955 13/2563 25 มี.ค.63

75 ยุทธศาสตร์ โครงการปอ้งกันและแก้ไข เงินงบ 30,000 8,000 มี.ค.2563
การพัฒนาด้าน ปญัหาภยัแล้ง ประมาณ
สังคม

76 ยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ เงินงบ 166,100 1,500 61/2563 14 ก.ย.63
การพัฒนาด้าน จิตอาสาภยัพบิติั ประจ า ประมาณ 4,000 62/2563 16 ก.ย.63
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบล 1,500 63/2563 26 ก.ย.63

เขาขาว 2,250 70/2563 14 ก.ย.63   
12,620 77/2563 17 ก.ย.63

77 ยุทธศาสตร์การ โครงการประชาสัมพนัธ์ปอ้งกัน เงินงบ 10,000 โอน
พัฒนาด้านการ และควบคุมไฟปา่ตามภารกิจ ประมาณ
ด าเนินการด้าน ถ่ายโอน
สิง่แวดล้อม

          

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ
78 ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการขยะมูลฝอย เงินงบ 50,000 3,750 24/2563 4 มี.ค.63

พัฒนาด้านการ แบบบรูณาการ ประมาณ 700 25/2563 4 มี.ค.63
ด าเนินการด้าน
สิง่แวดล้อม

79 ยุทธศาสตร์การ โครงการวันทอ้งถิ่นไทย เงินงบ 10,000 700
พัฒนาด้านการ ประมาณ
ด าเนินการเมือง
และบริหาร
องค์กร

80 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการ เงินงบ 20,000 20,000
พัฒนาด้านการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประมาณ
ด าเนินการเมือง ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น     
และบริหาร อ าเภอทุง่สง      
องค์กร

81 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดงานรัฐพธิี อ าเภอ เงินงบ 3,000 3,000
พัฒนาด้านการ ทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ
ด าเนินการเมือง
และบริหาร     
องค์กร            

   

เลขทีส่ัญญาล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ



52
แหล่งที่มา งบตาม วงเงินตาม วนัที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ขอ้บัญญัติ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ
ยทุธศาสตร์การ จดัซ้ือรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เงินงบ 2,400,000 1,900,000 1/2563 13 เม.ย.63
พัฒนาดา้นการ 6 ตัน ประมาณ

ด าเนินการเมือง
และบริหาร
องค์กร
ยทุธศาสตร์การ เคร่ืองสูบน้ า เงินงบ 270,000 90,000 10/2563 23 ม.ีค.63
พัฒนาดา้นการ ประมาณ 90,000 6/2563 23 เม.ย.63
ด าเนินการเมือง 90000 15/2563 24 ม.ิย.63
และบริหาร
องค์กร
ยทุธศาสตร์การ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนก เงินงบ 1,400 1,400 55/2563 8 ก.ค.63 15 วนั
พัฒนาดา้นการ ประสงค์(Smart Card Reader) ประมาณ

ด าเนินการเมือง จ านวน 2 เคร่ือง

และบริหาร
องค์กร
ยทุธศาสตร์การ ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน เงิน 61,400 59,800 11/2563 16 เม.ย.63
พัฒนาดา้นการ โครงการพฒันาคุณภาพการ อดุหนุน

ด าเนินการเมือง ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และบริหาร DLTV

องค์กร

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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