
งบประมาณ งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้ จ่ายจริง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการ 3 วัย สานสัมพันธ์ครอบครัว               70,000.00 63,582.00 แล้วเสร็จ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนต าบลบ้านแก้ง               22,000.00 21,682.00 แล้วเสร็จ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมบ าบัดฟืน้ฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและ

ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด
              32,500.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน ต าบลบ้านแก้ง               40,000.00 36,634.00 แล้วเสร็จ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ             150,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการสานสัมพันธ์ สานสายใย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ             100,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลบ้านแก้ง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563
            120,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการสรงน  าพระและรดน  าด าหัวผู้สูงอายุต าบลบ้านแก้ง 

ประจ าปี 2563
            100,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2562             290,000.00 289,845.00 แล้วเสร็จ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 

2563
              70,000.00 68,000.00 แล้วเสร็จ

งานส่งเสริมการเกษตร
โครงการคืนคลองสวยทัว่ไป สุขใจเทีย่วท้องถิ่น ประจ าปี 

2563
              15,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งาน โครงการ

จ านวนโครงการ

หมายเหตุ

โครงการทีด่ าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกยรต ิจังหวัดสระบุรี



งานส่งเสริมการเกษตร
โครงการจัดการบริหารน  าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(ธนาคารน  าใต้ดิน) ประจ าปี 2563
              10,000.00 10,000.00 แล้วเสร็จ

งานส่งเสริมการเกษตร
โครงการท้องถิ่นไทย รักษ์น  า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจ าปี

 2563
              15,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานส่งเสริมการเกษตร โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2563               25,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานส่งเสริมการเกษตร โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ                 2,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานส่งเสริมการเกษตร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
              10,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานกิจการประปา รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ             172,800.00 117,360.00 แล้วเสร็จ

งานกิจการประปา 1)ค่าใช้จ่ายในการจัดซื อน  าเพือ่น ามาผลิดน  าประปา               20,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด

เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากาก

อนามัยเพือ่ป้องกันตนเอง

              34,916.00 34,916.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป โครงการ อบต.บ้านแก้ง ปันน  าใจ ไม่ทิ งกัน                 3,000.00 864 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป โครงการจิตอาสาพระราชทาน               15,425.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.               34,575.00 34,575.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
              10,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
              99,000.00 99,000.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                        -   0 ไม่ได้ด าเนินการ



งานบริหารทัว่ไป
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี
              20,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
              10,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์การ
            110,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทีท่ าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านแก้ง
            100,000.00 88,903.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.               20,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
              10,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป โครงการพีใ่ห้น้อง ประจ าปีงบประมาณ 2563               37,000.00 34,275.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการเพิม่ศักยภาพพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านแก้งเพือ่

เพิม่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
            150,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป

โครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

              20,000.00 19,560.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่             200,000.00 17,710.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป -             252,000.00 100,464.66 แล้วเสร็จ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี               10,000.00 8,000.00 แล้วเสร็จ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น               10,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการจัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               10,000.00 2,925.00 แล้วเสร็จ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชน               10,000.00 9,182.00 แล้วเสร็จ



งานบริหารงานคลัง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการช าระภาษีในเขตพื นที่

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563

              30,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

การรักษาความสงบภายใน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            112,400.00 112,400.00 แล้วเสร็จ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการจัดตั งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่               45,000.00 40,912.00 แล้วเสร็จ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการจัดตั งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์               45,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านแก้ง               30,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ             380,000.00 355,058.40 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
              20,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา               20,000.00 13,500.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการทันตกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านแก้ง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563
                3,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านแก้ง

 ประจ าปีงบประมาณ 2563
              30,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการส่งเสริมความกตัญญูเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กต าบลบ้านแก้ง ประจ าปี 2563
              10,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการส่งเสริมความสามารถและการแสดงออกของเด็ก

ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านแก้ง ประจ าปี 2563
              18,000.00 17,947.00 แล้วเสร็จ



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

บ้านแก้ง

            142,100.00 128,960.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โครงการจัดตั งจุดตรวจคัดกรอง ควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าปี 2563
              35,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุมป้องกัน

โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าปี 2563
              80,000.00 48,060.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โครงการฝึกอบรมพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 

ประจ าปี 2563
              10,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ 

ประจ าปี 2563

              53,000.00 39,624.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประจ าปี 

2563
              20,000.00 17,628.00 แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนายประยงค์ กล่ิน

มณฑา ถึงบ้านนายไวพจน์ บุตรพงษ์ หมู่ที ่8
            412,000.00 411,000.00

งานไฟฟ้าถนน

โครงการวางท่อระบายน  าบริเวณหน้าวัดสุนันทาราม

เชื่อมต่อกับบ้านนายสมพงษ์ วงษ์จิ หมู่ที ่3 ต าบลบ้านแก้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

            486,000.00 486,000.00 แล้วเสร็จ



งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางค ามูล บัวทอง หมู่ที ่5             189,000.00 188,000.00 แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณแยกหน้าวัดบ้านโง้ง ถึง

ซอยขนมจีน หมู่ที ่2
            496,000.00 494,000.00 แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุรินทร์ สมิงแก้ว 

หมู่ที ่7
            129,000.00 127,900.00 แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการขุดลอกคลองบ้านนายทองหล่อ สมิงแก้ว ถึงคลอง

ห้วยแร่ หมู่ที ่8 ต าบลบ้านแก้ง
              14,400.00 14,400.00 แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า

บ้านนางล าเจียก สวัสด์ิสุข หมู่ที ่5 ต าบลบ้านแก้ง
            311,000.00 311,000.00 แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปรีชา รางแดง ผ่าน

 บ้านนายส ารวย ศรีบุญเลี ยง ถึง ถนนอดิเรกสาร หมู่ที ่6
            451,000.00 450,000.00 แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการซ่อมแซม คสล.บ้านนายศิลาวศิต แจ่มฟ้า ถึงบ้าน 

นายสุดใจ ฟักอ่อน หมู่ที ่3
            249,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนางโสภี ถึงบ้านนางทอง

อินทร์ สายบัว หมู่ที ่3
            113,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าศาลา SML ถึงบ้าน 

นายวีระ ติณรัตน์ หมูที ่1
              60,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตั งแต่ถนนแยกตลาดนัด ถึง

แยก TPI หมู่ที ่7 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี

            495,000.00 495,000.00 แล้วเสร็จ



งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประทวน กล้าหาญ

 ถึงบ้านนางเรียน จันทร์โพ หมู่ที ่1
            123,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
โครงการวางรางระบายน  าบริเวณสนามฟุตซอลโรงเรียนวัด

ลาดเขาปูน หมู่ที ่8
            129,000.00 129,000.00

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง               20,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสรุ

รพล ปรีดี ถึงบ้านนางสุมาลัย ศรีสุข หมู่ที ่6 ต าบลบ้านแก้ง
            385,000.00 385,000.00 แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าถนน โครงการลงลูกรัง บริเวณลานเอนกประสงค์วัดสูงยาง หมู่ที ่4             270,000.00 0 ไม่ได้ด าเนินการ

งานบริหารทัว่ไป โครงการจัดงานรัฐพิธี               30,000.00 30,000.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไป
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              20,000.00 20,000.00 แล้วเสร็จ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินอุดหนุนเอกชนสนับสนุนโครงการพระราชด าริ             160,000.00 160,000.00 แล้วเสร็จ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการบริหารจัดการและการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
              50,000.00 50,000.00 แล้วเสร็จ


