
รายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 
อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

การวางแผน 
    อบต.โขมง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
    อบต.โขมง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

26 23,098,400.00 27 35,571,700.00 62 54,282,400.00 57 45,432,400.00 41 30,907,400.00 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

73 11,845,160.00 79 9,430,756.00 81 11,047,610.00 79 10,027,610.00 76 9,127,610.00 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

6 3,850,000.00 6 2,020,000.00 11 10,820,000.00 9 7,915,000.00 8 7,820,000.00 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ 

2 130,000.00 2 300,000.00 3 330,000.00 2 300,000.00 3 330,000.00 



๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 850,000.00 6 790,000.00 8 840,000.00 6 790,000.00 8 840,000.00 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

10 460,000.00 10 570,000.00 12 500,000.00 12 610,000.00 12 500,000.00 

รวม 126 40,233,560.00 130 48,682,456.00 177 77,820,010.00 165 65,075,010.00 148 49,525,010.00 
 

  
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.โขมง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 29 โครงการ งบประมาณ 7,233,598 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 400,000.00 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 27 6,833,598.00 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ - - 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 

รวม 29 7,233,598.00 
 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โขมง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

จัดระบบทะเบียนทรัพย์สินและจัดท าแผนที่
ภาษ ี

5,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

1 ครั้ง 

2. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการเข้าค่ายอบรมผู้น าอนามัยนักเรียน 5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมี
สุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

1 ครั้ง 

3. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น วันพ่อ วันแม่ ลอยกระทง 
สงกรานต์ ฯลฯ 

7 ครั้ง 

4. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโขมง 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพและ
พัฒนาการที่ดี 

1 ครั้ง 

5. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดโขมง 

168,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียน 2 โรงเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

115 

6. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
(อุดหนุน) 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนมีกาารเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2 โรงเรียน 

7. ๑. ยุทธศาสตร์การ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานการบริการ 5,000.00 ส านักปลัด อบจ., เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 1 ครั้ง 



พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

การแพทย์ฉุกเฉิน ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
และได้รับการบริการทันเวลาเมื่อเกิด
ความเจ็บป่วย 

8. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

6 หมู่ 

9. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรพิษสุนัขบ้า 35,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6 หมู่ 

10. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอ
วีในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

1 ครั้ง 

11. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการจัดอบรมและรณรงค์เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ต าบล 

2 หมู่บ้าน 

12. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการโรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติด 8,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ต าบลให้กับเด็กและเยาวชน 

1 ครั้ง 

13. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการขอรับเงินอึดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดจันทบุรี 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือแก้ไขปัฐหายาเสพติดตามนโยบาย
และยุทธศาตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดตามกลยุทย์ 7 แผน 4 ปรับ 3 
หลัก6เร่งของรัฐบาล 

1 ครั้ง 



14. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาภายในต าบล
สนับสนุนชมรมกีฬาในต าบลและกีฬาอ าเภอ
ท่าใหม่ 

5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ให้ประชาชนเล่นกีฬาเพ่ิมขึ้น เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น 

1 ครั้ง 

15. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้ความส าคัญกับเด็กในพ้ืนที่และ
ต าบลใกล้เคียงซึ่งเป็นก าลังส าคัญของ
ชาติในอนาคต 

1 ครั้ง 

16. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการประเพณีลอยกระทง 5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประเพณี
ลอยกระทง 

1 ครั้ง 

17. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 8,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบ้านตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ 

1 ครั้ง 

18. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประเพณี
สงกรานต์ 

1 ครั้ง 

19. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการประเพรีการแห่เทียนจ านกพรรษา 15,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประเพรี
การแห่เทียนจ าน าพรรษา 

1 ครั้ง 

20. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
(สะบ้าหูช้าง,สะบ้าเท,สะบ้าล้อ) 

5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 1 ครั้ง 

21. ๑. ยุทธศาสตร์การ โครงการค่าธรรมะ(ค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต 3,000.00 ส านัก/กองการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 1 ครั้ง 



พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

พิชิตยาเสพติด) ศาสนาและวัฒนธรรม 

22. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการเยาวชนจิตอาสารักษ์สะอาด ใผ่ธรรม
มะ 

5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รักความสะอาด 

1 ครั้ง 

23. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
ต่าง 

550,798.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
ในต าบล 

6 หมู่ 

24. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,506,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 424 คน 

25. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 964,800.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 60 คน 

26. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 108,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 15 คน 

27. 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 

252,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียน 2 โรงเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

50 คน 

28. 
๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

ปรับปรุง ถนนลูกรังถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนน ลาดยางในต าบล 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง

-เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทุกสายใน
ต าบลที่ ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดี 

หมู่ 1-6 



โครงสร้างพื้นฐาน ประปา 

29. 
๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคูคลอง ล าลางสาธารณะ 200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝนและเก็บกักน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

6 หมู่ 

 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.โขมง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 7 โครงการ จ านวนเงิน 6,557,598 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงิน 2,892,682 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 7 2,972,602.00 7 2,892,682.00 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
    

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    

รวม 7 2,972,602.00 7 2,892,682.00 

     
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โขมง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดโขมง 

168,000.00 66,381.00 66,381.00 101,619.00 

2. 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีท าบุญตักบาตร 
วันขึ้นปีใหม่ 

8,000.00 3,758.00 3,758.00 4,242.00 

3. 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

เงินส ารองจ่าย 550,798.00 259,670.00 179,750.00 291,128.00 

4. 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,506,000.00 2,103,400.00 2,103,400.00 2,402,600.00 

5. 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 964,800.00 390,800.00 390,800.00 574,000.00 

6. 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000.00 45,000.00 45,000.00 63,000.00 

7. 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดเสม็ด
โพธิ์ศรี 

252,000.00 103,593.00 103,593.00 148,407.00 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

41 30,907,400.00 2 400,000.00 
    

2.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 

76 9,127,610.00 27 6,833,598.00 7 2,972,602.00 7 2,892,682.00 

3.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

8 7,820,000.00 - - 
    

4.๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ 3 330,000.00 - - 
    

5.๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 840,000.00 - - 
    

6.๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

12 500,000.00 - - 
    

รวม 148 49,525,010.00 29 7,233,598.00 7 2,972,602.00 7 2,892,682.00 
 

 
 



ผลการด าเนินงาน 
     อบต.โขมง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 


