
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต     
เสริมเหล็ก ซอยนายเสวย เกษางาม   
บ้านบางตาทอง หมู่ที7่ ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

ยังไม่ก ำหนด

2. โครงการอุดหนุนงบประมาณ       
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่2 
(บริเวณแนวเขื่อนป้องกันตล่ิง)        
ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

โครงการอุดหนุนงบประมาณ          
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่2 
(บริเวณแนวเขื่อนป้องกันตล่ิง)       
ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง ระยะทางประมาณ 
350 เมตร

91,500.00 0 0 91,500.00

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

3. โครงการอุดหนุนงบประมาณเพือ่ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่3 - หมู่ที ่4 ฝ่ัง
ตะวันตก ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

โครงการอุดหนุนงบประมาณเพือ่ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่3-หมู่ที ่4 
ถนนคันคลองชลประทานฝ่ังตะวันตก 
ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง ระยะทางประมาณ 
1200 เมตร

483,000.00 0 0 483,000.00

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกซอยป้อม
ต ารวจบ้านจ าปาหล่อ หมู่ที ่5ต าบลจ าปา
หล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

ยังไม่ก ำหนด

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม 
เป็นถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง 
ทางเข้าวัดเสาธงทอง หมู่ที ่1 ต าบลจ าปา
หล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 ระยะทางยาว 150 เมตร 

ยังไม่ก ำหนด



อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

6. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. เลียบถนนสายใน
หมู่บ้าน อท.ถ.25-002 หมู่ที ่4 ต าบล
จ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเลียบถนนสายใน
หมู่บ้าน อท.ถ.25-002 หมู่ที ่4 ต าบล
จ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง ระยะทางประมาณ 226 เมตร

185,000.00 0 0 185,000.00

7. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและแผนป้องกัน  
และระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานผู้น าชุมชน และสมาชิก    
อปพร. 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าชุมชน และสมาชิก 
อปพร.

30,000.00 10,730.00 9,230.00 19,270.00

8. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

10,000.00 0 0 10,000.00

9. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

10,000.00 0 0 10,000.00

10. โครงการอาหารเสริม (นม)  ยังไม่ก ำหนด

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต



อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

11. โครงการอาหารกลางวัน  ยังไม่ก ำหนด
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย     การ
บริหารสถานศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

412,720.00 312,795.00 203,595.00 99,925.00

13. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000.00 0 0 70,000.00
14. โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้  โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 50,000.00 0 0 50,000.00
15. "โครงการสร้างพืน้ทีป่ลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัติยราชนารี

40,000.00 0 0 40,000.00

16. โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

5,000.00 0 0 5,000.00



อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

17. อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
จ านวน 7 หมู่บ้านๆ ละ20,000บาท 

อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

140,000.00 0 0 140,000.00

18. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 
ในการด าเนินกิจการ อันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองตาม
โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง

5,000.00 0 0 5,000.00

19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

30,000.00 0 0 30,000.00

20. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

150,000.00 0 0 150,000.00

21. โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและฝึกอาชีพผู้สูงอาย ุ

โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

10,000.00 0 0 10,000.00

22. โครงการเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

โครงการเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย

100,000.00 1,825.00 1,825.00 98,175.00



อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

23. โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียน
พรรษา 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 13,000.00 0 0 13,000.00

24. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทยแห่ผ้าห่มพระและรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
แห่ผ้าห่มพระและรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์

60,000.00 0 0 60,000.00

25. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์หมู่บ้าน
ต าบลจ าปาหล่อต้านยาเสพติด 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์หมู่บ้านต าบล
จ าปาหล่อต้านยาเสพติด

50,000.00 0 0 50,000.00

26. โครงการกีฬาสีสัมพันธ ์ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 10,000.00 0 0 10,000.00
27. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.จ าปาหล่อ 

ยังไม่ก ำหนด

28. เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,165,600.00 1,546,300.00 1,516,800.00 4,619,300.00
29. เบีย้ความพิการ  เบีย้ยังชีพความพิการ 1,039,200.00 223,000.00 223,000.00 816,200.00
30. โครงการให้ทุน ด าเนินชีวิตเด็ก
นักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาหล่อ 

ยังไม่ก ำหนด



อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

31. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

ยังไม่ก ำหนด

32. โครงการฝึกอบรมและสนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนส่งเสริม
อาชีพใหักับประชาชน

30,000.00 0 0 30,000.00

33. โครงการฝึกอบรม และให้ความรู้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,000.00 0 0 10,000.00

34. โครงการให้บริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในต าบลจ าปาหล่อ 

ยังไม่ก ำหนด

35. โครงการรณรงค์การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในต าบลจ าปาหล่อ 

โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในต าบลจ าปาหล่อ

20,000.00 19,885.00 0 115

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม



อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

36. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจกพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

10,000.00 0 0 10,000.00

37. โครงการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

โครงการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ

10,000.00 0 0 10,000.00

38. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณทีท่ า
การองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทีท่ า
การองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ

100,000.00 3,600.00 0 96,400.00

39. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาหล่อ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.จ าปาหล่อ ประจ าปี 
2566

10,000.00 0 0 10,000.00
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี



อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รายงานการด าเนินโครงการ ปงีบประมาณ 2566     ไตรมาส 1 (ตลุาคม พ.ศ.2565  - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการด าเนินโครงการชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

40. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพเพือ่การบริหารจัดการทีดี่
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
เพือ่การบริหารจัดการทีดี่ด้านการ
ป้องกันและการต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรร
มาภิบาล ประจ าปี 2566

15,000.00 0 0 15,000.00

41. โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000.00 0 0 100,000.00

42. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้

15,000.00 0 0 15,000.00

43. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหาร ความเส่ียง 

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียง

15,000.00 0 0 15,000.00

44. โครงการจิตอาสาพัฒนาพืน้ที่
สาธารณะต าบลจ าปาหล่อ 

โครงการจิตอาสาพัฒนาพืน้ทีส่าธารณะ
ต าบลจ าปาหล่อ

20,000.00 1,100.00 1,100.00 18,900.00
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


