
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลเขาย่า  อำเภอศรบีรรพต  จังหวัดพัทลุง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 

๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนา้ปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ ๑ 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๒ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนา–ศาลาเคง หมู่ที่ ๒ 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

3๑๖,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๓ ก่อสร้างถนน คสล.สายวังงาย-โหล๊ะยวน หมู่ที่ ๓ 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๔ ก่อสร้างถนน คสล.สายควนดินแดง-หนองไอ้เรอื 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร 

๔๐๒,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๕ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายเปี่ยม หมู่ที่ ๕ 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๖ ก่อสร้างถนน คสล.สายวังบาก-สวนป่าชุมชน  

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 

๓๖๔,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๗ ก่อสร้างถนน คสล.สายวังงาย-สำนักวา หมู่ที่ ๗ 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร 

๓๔๓,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๘ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตกวัดโพรงงู หมู่ที่ ๗ 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร 

๓๓๗,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๙ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายเผีย้ง หมู่ที่ ๘ 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร 

๔๘๗,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๑๐ ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์พร้อมกับลู่วิ่งออก

กำลังกาย 

๓๔๗,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานยาง-หูหนาน 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร 

๑๗๘,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

๑๒ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทางเข้าประปาบ้าน 

หูหนาน หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓ เมตร  

ยาว ๒๑๓ เมตร 

๔๐๓,๐๐๐ กองช่าง จ่ายขาดเงิน

สะสม 

รวมจำนวน  ๑๒  โครงการ ๔,๒๕๔,๐๐๐   



-๒- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

๑๒,๓๕๖ สำนักงานปลัด งบข้อบัญญัติฯ 

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้าฯ 

๔๙,๕๔๒ สำนักงานปลัด งบข้อบัญญัติฯ 

๓ โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุสร้างสุข 5,๓๕๐ สำนักงานปลัด งบข้อบัญญัติฯ 

๔ โครงการสนับสนุนวันคนพิการสากล ๒,๐๐๐ สำนักงานปลัด งบข้อบัญญัติฯ 

รวมจำนวน  ๔  โครงการ ๖๙,๒๔๘   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ ๔,๕๙๖ สำนักงานปลัด งบข้อบัญญัติฯ 

รวมจำนวน  ๑  โครงการ ๔,๕๙๖   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 

 - - - - 

    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร และระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 

๑ ค่าใชจ้่ายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ๙,๙๔๐ สำนักงานปลัด งบข้อบัญญัติฯ 

รวมจำนวน  ๑  โครงการ ๙,๙๔๐   

 



-๓- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 

๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๔๙,๔๘๐ กองการศกึษาฯ งบข้อบัญญัติฯ 

๒ โครงการตักบาตรเทโว ๑๐,๐๐๐ กองการศกึษาฯ งบข้อบัญญัติฯ 

๓ โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ๙,๙๔๐ กองการศกึษาฯ งบข้อบัญญัติฯ 

รวมจำนวน  ๓  โครงการ ๖๙,๔๒๐   

 

 

 

 

 


