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รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน (เดือน ต.ค.62 - เม.ย.63)) 

 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   

วิสัยทัศน์ ของอบต.ไชยราช 
                                    "เป็นต าบลน่าอยู่   มุ่งเน้นการศึกษา 
       พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน   บริหารงานเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล" 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
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การวางแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18 13,540,000 19 13,580,000 25 15,504,000 23 15,250,000 27 39,950,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

28 97,700,000 21 24,682,000 55 50,557,600 119 119,702,000 62 62,852,000 

ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชวีิต 

27 10,400,000 28 10,950,000 28 14,440,000 29 15,840,000 28 16,940,000 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
อาชีพ รายได้ การผลิต
และการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

3 450,000 4 510,000 10 1,700,000 10 1,700,000 10 1,700,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 220,000 6 240,000 9 330,000 10 480,000 10 480,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

19 4,460,000 17 4,630,000 21 4,490,000 17 4,127,000 17 4,127,000 

รวม 100 126,770,000 95 54,592,000 148 87,021,600 208 157,099,000 154 126,049,000 
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การจัดท างบประมาณ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ 32,942,471 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

19 11,044,071.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 9 6,922,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 23 12,999,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิต 
และการท่องเที่ยวในชุมชน 

3 310,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 210,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 9 1,457,700.00 

รวม 68 32,942,471.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ไชยราช มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
 

 50,000.00 เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

วัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในการสร้างธนาคาร
น้ าใต้ดิน 

2. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา 
 

 100,000.00 เพื่อให้ให้เด็กมีสถานท่ี
เล่นอย่างปลอดภัย
และเป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับเด็ก 

วัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

3. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อบรมจริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

 20,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษาในต าบลไชยราช 

4. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าจัดการเรียน 
การสอน 

 459,000.00 เพื่อน ามาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

- วัสดุการศึกษา/ วัสดุส านักงาน 
- ครุภัณฑ์ / เครื่องเล่นสนาม 
- สื่อการเรียนการสอน 

5. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  250,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเห็นคุณค่าและ
มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ้น 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 

6. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

 305,100.00 เพื่อส่งเสริมและ 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ค่าพาหนะเหมาจ่ายน าเด็กส่ง
สถานพยาบาล 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือ ฯลฯ 
- ค่าชุดเครื่องแบบตามความเหมาะสม 

7. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

 1,323,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ในเขต อบต.ไชยราช 
 จ านวน 245 วัน 
 

8. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) 

 2,858,971.00 เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ท่ีได้มาตรฐานถูก
หลักอนามัยและมี
คุณค่าอย่างเพียงพอ 

สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรยีน  
ให้กับโรงเรียน จ านวน 260 วัน  
และศพด. จ านวน 260 วัน 
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9. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบวงดุริยางค์ให้กับ
โรงเรียนบ้านไชยราช 

 100,000.00 1. นักเรียนมีชุด
ดุริยางค์ เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมของหน่วยงาน
และชุมชน 
2. นักเรียนวงดุริยางค์
กล้าแสดงออก และ
พัฒนาให้เกิดทักษะ
ทางด้านดนตรีสากล 
สามารถแสดงใน
โอกาสต่างๆ ได้ 

สนับสนุนเครื่องแบบส าหรับวงดุริยางค์
ให้กับโรงเรียนบ้านไชยราช 

10. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนใน
เขต  
อบต.ไชยราช 

 4,888,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์  

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
ในเขต อบต.ไชยราช  
จ านวน 200 วัน 
 

11. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วันผู้สูงอายุและกิจกรรมรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุต าบลไชย
ราช 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุและสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุต าบลไชยราช  
 

12. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ของ อบต.ไชยราช 

 300,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็ก เยาวชน
นักเรียนและนักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีสุขภาพ
แข็งแรงและห่างไกล
ยาเสพติดและเกิด
ความสามัคคี 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่างๆของ อบต.
ไชยราช  
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ การจัดส่งนักกีฬาไป
แข่งขันกีฬาต่างๆ ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต าบลไชยราช 

13. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดซ้ือวัสดุกีฬา  40,000.00 เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ของต าบลไชยราช 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ให้ลานกีฬาในต าบล 
ไชยราช 

14. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 60,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

15. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม 
งานรัฐพิธีต่างๆ 

 100,000.00 เพื่อให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับความส าคัญ
ต่างๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย 
 

จัดงานหรือร่วมกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ประเพณีท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ 
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16. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวัดประชารัฐสร้าง
สุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี  
5 ส 

 40,000.00 เพื่อพัฒนาวัดด้วย
แนวทาง 5 ส 

จัดกิจกรรมพัฒนา และท าความสะอาดวัด
ในต าบลไชยราช 

17. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันลอยกระทง  40,000.00 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูการสืบทอด 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และกิจกรรม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีประชาชน
ต าบลไชยราชเข้าร่วมกิจกรรม 
 

18. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรม 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสในการปฏิบัติ
ธรรมและสืบทอด
กิจกรรมทางศาสนา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 

19. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการงานประเพณี
สลากภัตและของดีบาง
สะพานน้อย 

 40,000.00 เพื่อส่งเสริมการสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น
และสนับสนุน 
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
 

ประเพณีสลากภัตและงานของดี 
บางสะพานน้อย 
 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

จัดซ้ือหินคลุกส าหรับใช้ใน
การซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนน 

 600,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

จัดซ้ือหินคลุกส าหรับใช้ในการซ่อมแซม
และปรับปรุงถนน ดังน้ี 
1. ถนนสายบ่อกบ – ห้วยโพด หมู่ท่ี 1  
   100,000 บาท 
2. ถนนสายยางขวาง หมู่ท่ี 2  
   100,000 บาท 
3. ถนนสายป่าสัก – เขาพริก , ถนนสาย 
   ป่าสัก – ทับผึ้ง หมู่ท่ี 3 100,000 บาท 
4. ถนนสายหุบกระพงษ์ – ซอย 4  
หมู่ท่ี 4  100,000 บาท 
5. ถนนสายรวมใจพัฒนา - ซอย 1  
หมู่ท่ี 6  100,000 บาท 
6. ถนนสาย รพช.- เทพเจริญ หมู่ท่ี 5  
   100,000 บาท   
 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

จดัซ้ือวัสดุอื่น 
 

 150,000.00 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านท่ี
อยู่ในความดูแลของ 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือมิเตอร์น้ า มิเตอร์
ไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องปั้มน้ า ซัมเมอร์ส  
มอเตอร์ หอยโข่ง ฯลฯ 
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22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
รพช. - ยายแม้น หมู่ท่ี 6 
บ้านหมากผู้ 

 1,000,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,285 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน  
กรมทางหลวงชนบท) 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางเจริญ - ทองอินทร์ 
ซอย 3 หมู่ท่ี 3  
บ้านบางเจริญ 

 1,000,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 
 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  
1,400.00 ตร.ม. (ตามรูปแบบมาตรฐาน 
 คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ประปา หมู่ท่ี 4  
บ้านทองอินทร์ 

 1,000,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 
 เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,400 ตร.ม.  (ตามแบบมาตรฐาน กสล.
ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เพชรเกษม – ฝ่ายนา  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองหิน 

 1,000,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15  หรือมี
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400.000 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรม
ทางหลวงชนบท) 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราแอสฟัสต์
คอนกรีต สายทองอินทร์ – 
ซอย 2  
หมู่ท่ี 4 บ้านทองอินทร์ 

 672,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลาดยางพารา ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.  
(ตามรูปแบบ อบต.ไชยราช) 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดกลางบ่อกบ หมู่ท่ี 1 
บ้านไชยราช 

 1,000,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดท้ังปี 
 

ก่อสร้างถังกรองน้ าผิวดินขนาด 5  
ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างถังน้ าใสขนาด
จุ 25 ลบ.ม. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 ติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคอรีน 
 ติดตั้งป้ายบอกระดับในถังน้ าใส พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดี และทดสอบชั้นดิน 
(ตามรูปแบบ อบต.ไชยราช) 
 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น
บ้านทรัพย์สมบูรณ์  
(บ้านนายทองปรน)  
หมู่ท่ี 2 บ้านคอกอ้ายเผือก 

 500,000.00 -เพื่อให้มีการระบาย
น้ าท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วม
และปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกหน้าฝายขนาดกว้าง 32.00 เมตร  
ยาว 230.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50  
เมตร พร้อมปรับแต่งคันขอบฝายน้ าล้น  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ตลอดแนวท่ีท า
การขุดลอก (ตามรูปแบบ อบต.ไชยราช) 
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29. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 150,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและพระ
มหากรุณาธิคุณท่ีทรง
มีต่อปวงชนชาวไทย 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธี  

30. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการ อปพร. สัญจร  20,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารงานของ  
อปพร.  

อปพร. สัญจร 

31. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก 
อปพร. 

 50,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ
ประสบการณ์ของ
อาสาสมัคร และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  

การฝึกอบรม ทบทวน อปพร. 

32. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  

 40,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

- ก าลังคนอ านวยความสะดวกใน 
ช่วงเทศกาล 
- งบประมาณสนับสนุน 

33. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ภายใต้ 
ภารกิจถ่ายโอนด้านการ
ควบคุมไฟป่าและการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าและการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์
เร่งด่วนท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า 

 20,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนและ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมไฟป่า การ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่า และ
การแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์เร่งด่วนท่ี
ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนภายใต้ภารกิจ
ถ่ายโอน 

34. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

 120,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ต าบล
ไชยราช 
 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขใน
ต าบลไชยราช 

35. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 20,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศ 
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ ใน
วัยรุ่น  
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
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36. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของ โรคชนิดต่างๆ
ในชุมชน 

 20,000.00 เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และ
ให้ความรู้เรื่องการ
ระบาดของโรคชนิด
ต่างๆ 

การควบคุมโรคระบาดต่างๆ 

37. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคไข้
มาลาเรีย 

 60,000.00 เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และ 
ให้ความรู้การระบาด
ของโรคไข้มาลาเรีย  
ในชุมชน  

การป้องกัน ควบคุมโรคไข้ มาลาเรีย 

38. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  

 60,000.00 เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และ 
ให้ความรู้การระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
และโรคท่ีมียุงลายเป็น
พาหะน าโรคทุกชนิด  

การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก 
ป้องกันและควบคุมโรคอื่นๆ 

39. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ในชุมชน 

 20,000.00 เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน  
 

การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 

40. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 100,000.00 เพื่อป้องกัน ควบคุม 
และให้ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าในต าบล 

การป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า 

41. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
การให้ความรู้ผู้พิการและทุ
พลภาพในต าบลไชยราช 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้ความรู้ผู้พิการและทุ
พลภาพในต าบลไชย
ราช สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

ผู้พิการและทุพลภาพในต าบลไชยราช 

42. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด 

 50,000.00 - เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
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43. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการ "น้ าคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชา
รัฐ" 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนในต าบล
ไชยราชท่ีมีความด้อย
โอกาส มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ประชาชนท่ีด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

44. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 

 16,000.00 เพื่อสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

เครือข่ายการป้องกันและแก้ไข ปัญหายา
เสพติด 

45. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาต าบลและ
ท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริต 
สังคมวิถีชีวิตพอเพียง 

 150,000.00 เพิ่มเสริมสร้างพัฒนา
ภาพลักษณ์คนและ
ชุมชน น าไปสู่สังคม
สุจริต สังคมวิถีชีวิต
พอเพียง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์สภาพท่ัวไป
ของสังคมและชุมชน  
- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ผู้น าต าบล
และท้องถิ่น  
- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ประชาชน 
สมาชิกกลุ่มประชาชน นักเรียนและ
เยาวชน  
- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐที่ปฏิบัติงานใน พื้นท่ีต าบล 
 

46. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบลไชยราช 

 16,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
กลุ่มสตรีในต าบลไชย
ราชให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ อันน าไปสู่การสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 
 

กลุ่มสตรีต าบลไชยราช 

47. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการเยาวชนต าบล 
ไชยราช ใส่ใจวินัยจราจร 

 16,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เยาวชนในต าบล
ไชยราช มีความรู้ความ
เข้าใจและรักษาวินัย
จราจรมากยิ่งขึ้น ช่วย
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

เยาวชนในต าบลไชยราช 

48. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 9,152,400.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลไชยราชได้รับ 
การช่วยเหลอืและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

เบี้ยผู้สูงอายุในต าบลไชยราช 
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49. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  2,469,000.00 เพื่อให้ผู้พิการในต าบล
ไชยราชได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

50. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

 120,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ในต าบลไชยราช
ท่ีแพทย์ได้รับรองและ
ท าวินิจฉัยแล้ว ให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต าบลไชยราช 

51. ยุทธศาสตร์การสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ช่วยเหลือประชาชนใน
สภาวะเร่งด่วนอันเกิดจาก
สถานการณ์ 
ท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า 

 200,000.00 เพื่อสนับสนุนงบ 
ประมาณให้ความช่วย 
เหลือชุมชนและ
ประชาชนในสภาวะ
เร่งด่วนท่ีไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
เช่น ภัยพิบัติต่างๆ 
วิกฤตเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

52. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
อาชีพ รายได้ การผลิต
และการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มชมรมแม่บ้าน
มหาดไทยต าบลไชยราช 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนิน
โครงการต่างๆของ
กลุ่มชมรมแม่บ้าน
มหาดไทยต าบล 
ไชยราช 

กิจกรรมของกลุ่มชมรมแม่บ้านมหาดไทย
ต าบลไชยราช 

53. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
อาชีพ รายได้ การผลิต
และการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

โครงการอบรมอาชีพ และ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
และส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนใน
พื้นท่ีตามอ านาจหน้าท่ี 

 180,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ฝีมือแรงงานและ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนใน
พื้นท่ี 

การฝึกอบรมอาชีพให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ี 
  

54. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
อาชีพ รายได้ การผลิต
และการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

งานท่องเท่ียว
ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์
เมืองสามอ่าวและงาน 
กาชาดประจ าปี/งาน
ส่งเสริม การท่องเท่ียวอื่นๆ 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวและ
บริการในท้องถิ่นและ
ภายในจังหวัดท่ีมีอยู่ให้
เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น และ
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของพื้นท่ี 

งานท่องเท่ียวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์
เมืองสามอ่าวและงาน กาชาด  

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ 

 80,000.00 เพื่อบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนและ
พื้นท่ีใกล้เคียง และ
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่น 
 

ระบบบริหารจัดการขยะ 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การจัดการ
น้ าเสีย และขยะใน
ครัวเรือน 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริม รณรงค์
การจัดการน้ าเสียและ
ขยะในครัวเรือน  

จ านวนครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลไชยราช 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลไชยราช 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ต าบลไชยราชดีขึ้น 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชน 

 10,000.00 เพื่อดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

โครงการวันท้องถิ่นไทย  50,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่บทบาท 
ภารกิจและผลการ
ปฏิบัติงานของ อปท. 
ให้ประชาชนได้รับ
ทราบและส่งเสริม
บทบาท หน้าท่ีและ
ความสามัคคีของคน
ในท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย เช่น 
การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ 
นิทรรศการ และอื่นๆ 
 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ข่าวสารของ อบต. 

 80,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆของอบต.หรือ
หน่วยงานอื่นๆ  

ป้ายประชาสัมพันธ์ 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ี
ท าการ อบต.ไชยราช 

 20,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ ท่ีท าการ อบต.
ไชยราช ให้มีความ
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการอบต.ไชย
ราช 
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63. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

โครงการเลือกตั้ง  500,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับ 
สนุนการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย
ในทุกระดับ และ
รณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความส าคัญกับ
การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ส่งเสริม/สนับสนุนและให้ความ ร่วมมือใน
การเลือกตั้งระดับต่างๆ 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้น าท้องถิ่น 
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  
อปพร. กลุ่มแม่บ้าน 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

 600,000.00 เพื่ออบรมสมัมนาสร้าง
ความเข้มแข็งและ
เพิ่มพูนความรู้ภายใน
องค์กร ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง 

จัดฝึกอบรมในสถานท่ีต่างๆ 
ตามความเหมาะสม  
  
  

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง และ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

 30,000.00 เพื่อ ส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นมี
ความสามัคคี และ
จงรักภักดีต่อสถาบันท่ี
ส าคัญของชาติตาม
แนวทางสมานฉันท์ 

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี 
ความจงรักภักดี  
  

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 27,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

จัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 100,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. และเพื่อความ
เป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษี 

ติดตั้งและพัฒนา 
โปรแกรมส าเร็จรูประบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

จัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดประชาคมรวบรวมข้อเสนอ
และความคิดเห็นของประชาชน 

 



14 
 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 25,370,567 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 23,143,407 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

9 6,539,665.68 9 6,539,665.68 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 5 2,418,037.00 2 65,337.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวิต 8 7,495,114.00 8 7,495,114.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลติ 
และการท่องเที่ยวในชุมชน 

1 97,620.00 1 97,620.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 42,900.00 2 42,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเป็นเลิศ 2 27,450.00 2 27,450.00 

รวม 27 16,620,786.68 24 14,268,086.68 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ไชยราช ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

วันลอยกระทง  40,000.00 10,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 459,000.00 363,800.00 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

วันเด็กแห่งชาต ิ  250,000.00 249,950.00 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม)  2,858,971.00 1,664,345.68 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
 

 1,323,000.00 791,800.00 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

วัสดุกีฬา  40,000.00 39,760.00 

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม 
งานรัฐพิธีต่างๆ 

 160,000.00 94,050.00 

8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 160,000.00 94,050.00 

9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารกลางวันโรงเรยีน  4,880,000.00 3,325,960.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง  700,000.00 48,977.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

จัดซื้ออุปกรณ์งานประปา  150,000.00 16,360.00 
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12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย รพช. – ยายแม้น หมู่ที่ 6 บ้าน
หมากผู ้

 1,000,000.00 975,000.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนสายประปา หมู่ที่ 4 
บ้านทองอินทร์ 

 1,000,000.00 950,000.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ขุดลอกฝายน้ าล้นบ้านทรัพย์
สมบูรณ์ (บ้านนายทองปรน) หมู่ที ่2 
บ้านคอกอ้ายเผือก 

 500,000.00 427,700.00 

15. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

ส ารองจ่าย  200,000.00 150,984.00 

16. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

 120,000.00 64,000.00 

17. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  9,152,400.00 5,627,700.00 

18. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  2,469,000.00 1,540,800.00 

19. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 150,000.00 4,950.00 

20. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน  40,000.00 21,230.00 

21. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรยี  60,000.00 25,000.00 

22. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  100,000.00 60,450.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
อาชีพ รายได้ การผลติและการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงาน
กาชาด 
 

 100,000.00 97,620.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

 50,000.00 17,600.00 
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25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบลไชยราช 

 50,000.00 25,300.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธผ์ลการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ข่าวสารของ 
อบต.และป้ายประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

 30,000.00 450.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวดั
ประจวบครีีขันธ ์

 27,000.00 27,000.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563  
(เดือน ต.ค.62 – เม.ย. 63) 

อบต.ไชยราช บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 25.0 17.82 19.0 33.53 9.0 39.35 9.0 45.83 9.0 45.83 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 55.0 58.10 9.0 21.01 5.0 14.55 2.0 0.46 2.0 0.46 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 28.0 16.59 25.0 39.46 8.0 45.09 8.0 52.53 8.0 52.53 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลติและการท่องเที่ยวในชุมชน 10.0 1.95 3.0 0.94 1.0 0.59 1.0 0.68 1.0 0.68 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 9.0 0.38 5.0 0.64 2.0 0.26 2.0 0.31 2.0 0.31 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเป็นเลิศ 21.0 5.16 6.0 4.42 2.0 0.16 2.0 0.19 2.0 0.19 
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