
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปี  พ.ศ.  2562 

 

 
ตามที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ข 

เพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี คําแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  นั้น 

  บัดนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม   โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านขาม ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  2562  และตามแผนดําเนินงานประจําปี 
พ.ศ.2562 เพื่อรายงานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ได้รับทราบดังปรากฏ
รายละเอียดต่อไปนี้ 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  ได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  2562  และนายอําเภอเมืองหนองบัวลําภูได้อนุมัติให้ประกาศใช้แล้วนั้น คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามได้ดําเนินการบริหารและใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เป็นตามข้อบัญญัติ
และระเบียบการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพแล้วทุกประการ  ดังนี้   

 

นโยบายท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม (เมื่อวันท่ี  ๒๕ เดือน     

พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 
๑)  พัฒนาแหล่งน้ํา  ถนน  เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
๒) ให้ผู้นําทุกระดับมีส่วนร่วมนําเสนอในการพัฒนาตําบล 
๓) สนับสนุนงานบุญประเพณีและการกีฬาในทุกระดับ 
๔) สนับสนุนผู้ทําคุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 
๕) สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กในตําบล 
6) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
7) สนับสนุนผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ชรา  ผู้ติดโรคเรื้อรัง 
8) ประสานงานโครงการกับหน่วยงานอื่นที่เกินศักยภาพ 
9) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตําบล 

 
 



-๒- 
 

นโยบายเร่งด่วน 
๑) บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ได้รับความสะดวก 
๒) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
๓) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ําเพิ่มเติม 
๔) โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี  งบประมาณ 2562 

นโยบาย 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ(โครงการ) 
หมายเหตุ 

1.พัฒนาแหล่งน้ํา  ถนน  เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

13  

2.ให้ผู้นําทุกระดับมีส่วนร่วมนําเสนอในการพัฒนา
ตําบล 

3  

3.สนับสนุนงานบุญประเพณีและการกีฬาในทุก
ระดับ 

6  

4.สนับสนุนผู้ทําคุณประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

-  

5.สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กในตําบล 3  

6.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 1  

7.สนับสนุนผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ชรา  ผู้ติด
โรคเรื้อรัง 

4  

8.ประสานงานโครงการกับหน่วยงานอื่นที่เกิน
ศักยภาพ 

-  

9.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตําบล 1  
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นโยบายเร่งด่วน 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ(โครงการ) 

หมายเหตุ 

1.บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ได้รับความ
สะดวก 

1  

2.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1  

3.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ําเพิ่มเติม -  

4.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา -  

5.โครงการอื่นๆที่เป็นประโยชนใ์นการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

16  
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1.พัฒนาแหล่งน้ํา  ถนน  เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 
  
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.13 

/    120,000 120,000 

2.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
 1 หลัง 

/    200,000 200,000 

3.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากหมู่ 3 –
หมู่8 โดยฉาบผิวด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต 

/    500,000 499,000 

4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหิน
คลุก ม.1 

/    498,200 498,000 

5.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหิน
คลุก ม.12 

/    498,200 496,000 

6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหิน
คลุก ม.4 

/    240,000 238,000 
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โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

7.โครงการซ่อมแซมถนน โดยฉาบผิวด้วย
แอสฟัลติก คอนกรีต ม.2 

/    499,328 499,000 

8.โครงการซ่อมแซมถนน โดยฉาบผิวด้วย
แอสฟัลติก คอนกรีต ม.3 

/    499,733 499,000 

9.โครงการซ่อมแซมถนน โดยฉาบผิวด้วย
แอสฟัลติก คอนกรีต ม.2 

/    499,328 499,000 

10.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลง
หินคลุก ม.10 

/    497,670 497,000 

11.โครงการซ่อมแซมถนน โดยฉาบผิว
ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ม.13 

/    499,328 499,000 

11.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลง
หินคลุก ม.14 

/    497,670 497,000 

12.โครงการซ่อมแซมผิวถนน ม.5 /    79,000 79,000 
13.โครงการซ่อมแซมผิวถนน ม.8 /    160,000 160,000 
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2.ให้ผู้นําทุกระดับมีส่วนร่วมนําเสนอในการพัฒนาตําบล 

 

3.สนับสนุนงานบุญประเพณีและการกีฬาในทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก 
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

/   100,000 400,000 499,843 

2.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชน 

/    20,000 20,000 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้าน
สุขภาพ 

/   100,000 300,000 396,140 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบล
บ้านขาม 

/    150,000 149,967 

2.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ /    50,000 50,000 
3.โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. สัมพันธ์ /    30,000 30,000 
4.โครงการทําบุญวันธรรมสวนะในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี 2562 

/    10,000 4,584 

5.โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ /    300,000 299,600 
6.อุดหนุนประเพณีบุญเดือนสาม /    30,000 30,000 



-๗- 
 
4.สนับสนุนผู้ทําคุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
5.สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กในตําบล 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

- - - - - - - 
 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบล 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

   17,000 11,280 

2.โครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจําปีการศึกษา 2562 

/    10,000 7,790 

3.พัดลมโคจรติดเพดานพร้อมติดตั้ง 
15 ตัว 

/    37,500 36,000 
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6.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
7.สนับสนุนผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ชรา  ผู้ติดโรคเรื้อรัง 

 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2562 

/    50,000 50,000 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน
เขตตําบลบ้านขาม 

/   50,000 150,000 190,440 

2.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

/    20,000 19,550 

3.โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายดูแล
สุขภาพใจสูงวัยตําบ้านขาม 

/    70,000 70,000 

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

/    30,000 30,000 
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8.ประสานงานโครงการกับหน่วยงานอื่นที่เกินศักยภาพ 

 
 
9.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตําบล 

 

  

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

- - - - - - - 
 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

/    100,000 60,570 
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 นโยบายเร่งด่วน 
1.บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ได้รับความสะดวก 

 
 

2.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

 
 

3.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ําเพิ่มเติม 

 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการต่อเนื่อง /      

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 

/    300,000 210,496.38 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 
- - - - - - - 

 

 



-๑๑- 
 

4.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา 

 
5.โครงการอื่นๆที่เป็นประโยชนใ์นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 
- - - - - - - 

 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ /    15,000 13,600 
2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนข
บ้าและควบคุมการเกิดของสุนัขและ
แมวในตําบลบ้านขาม 

/    60,000 142,000 

3.โครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว /    100,000 96,025 
4.อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดฯ /    20,000 20,000 
5.โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษีฯ 

  ยกเลิก  100,000  



-๑๒- 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

6.โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกัน 

/    60,000 1,150 

7.โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสา
ธารณภัย 

  30,000 
ยกเลิก 

 30,000 - 

8.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตําบลบ้านขาม 

/    50,000 49,980 

9.โครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ 

/    50,000 50,000 

10.โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม /    100,000 99,400 
11.โครงการให้ประชาชนคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางและสร้างวินัยการทิ้งขยะ
ตําบลบ้านขาม 

/    50,000 47,140 

12.อุดหนุนกิจการสาธารณสุข ให้กับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดฯ 

 ยังไม่มีหนังสือสั่งการ
ให้ดําเนินการ 

  30,000 - 

13.อุดหนุนการดําเนินงานโครงการ
รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวลําภู 

 ยังไม่มีหนังสือสั่งการ
ให้ดําเนินการ 

  3,000 - 



-๑๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการ 
มีการยกเลิก 

(โอนลด) 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

งบประมาณ(โอนเพิ่ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

14.โครงการพระราชดําริในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

 ยังไม่มีหนังสือสั่งการ
ให้ดําเนินการ 

  280,000 - 

15.โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

/    10,000 9,000 

16.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ตําบล
บ้านขาม 

/    499,920 499,500 


