
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท)
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
แผนกำรด ำเนินงำน

ด ำเนินกำรจริง 
 ว/ด/ป

เบิกจ่ำยจริง (บำท) หมำยเหตุ

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,357,200.00 กองสวัสดิการฯ
2 เบีย้ยังชีพคนพิการ 2,745,600.00    กองสวัสดิการฯ
3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00        กองสวัสดิการฯ
4 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า
147,000.00      กองการศึกษาฯ 9 พ.ย. 63 147,000.00   

5 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลขามเฒ่า 5 
โรงเรียน

1,005,850.00    กองการศึกษาฯ 15 ธ.ค. 63 1,005,850.00 

6 อาหารเสริม (นม) 1,980,000.00    กองการศึกษาฯ 1,980,000.00 
7 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน
100,000.00      กองคลัง

8 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก
บริเวณทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเฒ่า

83,000.00        ส านักปลัด 9 เม.ย. 64 54,000.00     

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเสาธงชาติที่
ท าการ อบต.

587,800.00      ส านักปลัด

10 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
18,000 บีทียู

28,600.00        ส านักปลัด 12 ม.ีค. 64 27,800.00     

สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำ  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ
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11 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู

72,000.00        ส านักปลัด 12 ม.ีค. 64 72,000.00     

12 พัดลมโคจรติดผนัง 1,800.00           ส านักปลัด 15 ก.พ. 64 1,800.00       
13 พัดลมต้ังพืน้ 5,000.00           ส านักปลัด 18 ก.พ. 64 5,000.00       
14 เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 6,700.00           ส านักปลัด
15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 22,000.00        ส านักปลัด
16 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

(1 เคร่ือง)
6,300.00           ส านักปลัด

17 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV (1 
เคร่ือง)

2,500.00           ส านักปลัด

18 ตู้บานเล่ือนกระจก 6,500.00           กองการศึกษาฯ 11 ก.พ. 64 6,500.00       
19 เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 8 กิโลกรัม 8,000.00           กองการศึกษาฯ 15 ก.พ. 64 8,000.00       
20 โต๊ะหน้าขาวพร้อมม้านั่งยาว 10,000.00        กองการศึกษาฯ 20 ม.ค. 64 10,000.00     
21 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

5,000.00           ส านักปลัด 5 ม.ีค. 64 3,300.00       

22 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 130,000.00      ส านักปลัด 18 ธ.ค. 63 130,000.00   
23 โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ

ตามนโยบายของรัฐ "ประเทศไทยไร้ขยะ"
30,000.00        ส านักปลัด

24 โครงการฝึกอบรมพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

15,000.00        ส านักปลัด 4 ก.พ. 64 13,250.00     
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25 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมท้องถิ่นปลอด
การทุจริต

15,000.00        ส านักปลัด

26 โครงการก่อสร้างโดมบริเวณทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า

2,942,000.00    ส านักปลัด

27 โครงการฝึกอบรมในการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

15,000.00        ส านักปลัด 22 ธ.ค. 63 13,250.00     

28 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
อบต.ขามเฒ่า

160,000.00      กองการศึกษาฯ 10-12 ธ.ค. 63 132,790.00   

29 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและ
ปกป้องสถาบันอุดหนุนอ าเภอโนนสูง

20,000.00        ส านักปลัด 29 ต.ค. 63 20,000.00     

30 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

50,000.00        ส านักปลัด 19 ก.พ. 64 19,520.00     

31 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

25,000.00        ส านักปลัด
29 ธ.ค. 63 - 4

 ม.ค. 64
23,780.00     

32 โครงการเลือกต้ังสมาชิกและผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า

400,000.00      ส านักปลัด

33 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 80,000.00        ส านักปลัด 26 ม.ีค. 64 51,000.00     
34 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนในต าบลขามเฒ่า

30,000.00        กองสวัสดิการฯ 2-3 ม.ีค. 64 30,000.00     
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35 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 15 หมู่บ้าน

300,000.00      ส านักปลัด

36 โครงการก่อสร้างโครงเคร่าเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเฒ่า

137,800.00      ส านักปลัด

37 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
ให้แก่ประชาชนในเขตต าบลขามเฒ่า

25,000.00        กองสวัสดิการฯ 09 ม.ีค. 64 22,100.00     

38 โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่
การพึง่พาตนเองอย่างยั่งยืน

35,000.00        ส านักปลัด 25 ก.พ. 64 34,545.00     

39 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

45,000.00        ส านักปลัด 23 ก.พ. 64 41,832.00     

40 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาทบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

10,000.00        ส านักปลัด

41 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
พนักงานจ้างและประชาชนต าบลขามเฒ่า

15,000.00        กองการศึกษาฯ 11 ก.พ. 64 6,550.00       


