
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค าน า 
 

             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯจะต้อง      
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด า เนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน        
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน       
ต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ขึ้น          
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ และสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ และประชาชนมีความพึงพอใจ     
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
******************************* 

 

           ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล       
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 

           ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและ
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ดังนี้   

ก. วิสัยทัศน์ (Vission) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
          "หนองบ่อเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชาวประชา รักษาประเพณี สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้การพัฒนา ยึดมั่นหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" 
 

ข. พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
          พันธกิจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องท าในลักษณะตามกฎหมาย 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่ต้องท าและอาจจัดท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนี้ 
 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
          9. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค และการเกษตร 
 10. ให้มีการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
 11. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า   
 

/ค. ยุทธศาสตร์... 



 

 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ไว้  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ด้านการพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

 

 ง. การวางแผน      

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน           
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ         
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตอ่ไป 
 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

20 13,260,000 20 13,840,000 22 15,590,000 21 16,413,000 20 16,914,000 65 76,017,000 

ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

10 1,120,000 10 850,000 10 850,000 10 850,000 10 850,000 50 4,520,000 

ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

6 660,000 6 830,000 8 1,030,000 10 1,300,000 8 1,530,000 38 5,350,000 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6 1,020,000 7 530,000 10 1,180,000 10 770,000 10 750,000 42 4,250,000 

ด้านการ
พัฒนาการ 
ปรับสมดุลและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6 1,620,000 8 1,676,000 13 3,026,000 11 3,536,000 13 2,876,000 51 12,734,000 

ด้านการ
พัฒนาเมือง
น่าอยู่ 

5 1,120,000 5 1,120,000 22 8,560,000 33 11,960,000 33 11,070,000 98 33,830,000 

รวมทั้งสิ้น 33 18,800,000 56 18,846,000 85 30,605,000 95 55,271,000 94 33,990,000 363 157,512,500 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จ. การจัดท า... 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
           ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2562 โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ งบประมาณ 20,512,360 บาท
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 22      15,580,160 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5           391,000 
ด้านการพัฒนาการเกษตร 2             35,000 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8            55,000 
ด้านการพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 10 1,442,000           
ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 10 2,209,200 

รวม 57 20,512,360  
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
1 การพัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุต าบล
หนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สงัคม 

90,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

ผู้สูงอายุต าบล 
หนองบ่อ 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลหนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

65,000 เพื่อแสดงความกตัญญู
ต่อผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบล 
หนองบ่อ 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการฝึกอบรมฝึก
อาชีพของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

50,000 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ทุกหมู่บ้านในต าบล 
หนองบ่อ 

รวม  3 โครงการ 205,000   

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 การพัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 

กองช่าง 100,000 เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ 

ประชาชนหมู่ที่ 9 
บ้านดงบังได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านดงขวาง 

กองช่าง 44,000 เพื่อเป็นสถานท่ีประชมุ
ประจ าหมู่บ้าน 

ประชาชนหมู่ที่ 5  
บ้านดงขวาง 

รวม 2 โครงการ 144,000   

/รายละเอียด... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

     1.3 แผนงานงบกลาง 
1 การพัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6,948,000 เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
รายได้ในการยังชีพ  

ทุกหมู่บ้านในต าบล
หนองบ่อ 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ  
ทุพลภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3,436,800 ผู้พิการหรือทุพล
ภาพมีรายในการ    
ยังชีพ 

ทุกหมู่บ้านในต าบล
หนองบ่อ 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

96,000 ผู้ป่วยเอดส์มรีายได้
ในการยังชีพ  

ทุกหมู่บ้านในต าบล
หนองบ่อ 

4 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

30,000 เพื่อสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมี
งบประมาณเพิ่ม 

รวม  4 โครงการ 10,510,800   

     1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการจดังานแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดต าบล
หนองบ่อ  

กอง
การศึกษาฯ 

150,000 เพือ่ให้ประชาชน
และเยาวชนต าบล
หนองบ่อ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
หนองบ่อมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงไม่
ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

60,000 เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชน 

รวม  2 โครงการ 210,000   

     1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 
4 บ้านยางค า 

กองช่าง 235,000 เพื่อใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปณ
กิจศพ 

มีสถานท่ีประกอบ
พิธีฌาปณกิจศพ 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการก่อสร้างห้อง
น้ าป่าช้าบ้านดงขวาง 

กองช่าง 200,000 เพื่อใช้ในการ
สาธารณะ
พิธีฌาปณกิจศพ 

มีห้องน้ า
เอนกประสงค์ใน
ป่าช้าบ้านดงขวาง 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (ศาลาพัก
ญาติ)ป่าช้าพร้อมห้องน้ า
บ้านนากุง หมู่ที่ 10 

กองช่าง 265,000 เพือ่ให้มีศาลา
อเนกประสงค์ใช้ใน
พิธีฌาปณกิจศพ 

มีศาลา
อเนกประสงค์ใช้
ในพิธีฌาปณกิจ
ศพ 

 

รวม 3 โครงการ 700,000   

 
 
 

/ล าดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

   1.6 แผนงานการศึกษา 
1 การพัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

กอง
การศึกษาฯ 

661,800 เพื่อพัฒนาเด็กให้
ได้รับการพัฒนา 
ทุกด้าน 

เด็กใน ศพด.  
ทั้ง 3 แห่ง  

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)  

กอง
การศึกษาฯ 

441,000 เพื่อพัฒนาเด็กให้
ได้รับการพัฒนา 
ทุกด้าน  

เด็กเล็ก ศพด.  
ทั้ง 3 แห่ง 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษาฯ 

50,000 เพื่อให้เด็กมีความ
สนุกในการเขาร่วม
กิจกรรมและกล้า
แสดงออก 

เด็กมีความพึง
พอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

4 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

925,560 เพื่อเด็กมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กเล็กและเด็กใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา  

5 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการต่อเติมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบ่อ 

กอง 
การศึกษาฯ 

50,000 เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี
เพียงพอในการท า
กิจกรรม  

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน 
หนองบ่อ 

6 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

1,572,000 โรงเรียนในต าบล
หนองบ่อ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน 

7 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่างๆ 

กอง 
การศึกษาฯ 

80,000 เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน
ประถมศึกษา 

โรงเรียน
ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาในเขต
ต าบล 
หนองบ่อ จ านวน 4  
โรงเรียน ๆ ละ 
20,000 บาท 

8 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการชมรม  
To Be Number One 

กอง 
การศึกษาฯ 

30,000 เพื่อป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียน 
หนองบ่อวิทยานุกูล 
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 

 

รวม 8 โครงการ 3,810,360   
 

รวมท้ังสิ้น 22 โครงการ 15,580,160   
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
     2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 การพัฒนา
และส่งเสรมิ
การ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุนงานบุญ
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 

203,000 เพื่อสนับสนุนสืบ
สานงานบุญ
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนไดส้ืบสาน
งานบุญประเพณี
ท้องถิ่น 

 
/ล าดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

2 การพัฒนาและ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุน
งานบุญประเพณี
ท้องถิ่นตาม 
“โครงการจดังาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ภูถ้ าพระ 

กอง 
การศึกษาฯ 

18,000 เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ 
ภูถ้ าพระ 

ประชาชนไดส้ืบสานไว้
เป็นงานประเพณีของ
ท้องถิ่น 

3 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ 
นาแก 

กอง 
การศึกษาฯ 

120,000 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ของจังหวัดนครพนม 
“โครงการสนับสนุน
งานประเพณไีหลเรือ
ไฟจังหวัดนครพนม” 

ประชาชนไดส้ืบสาน
งานประเพณีทุกปีและ
เป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
นครพนม 

4 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบล
หนองบ่อ 

กอง 
การศึกษาฯ 

30,000 เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
สภาวัฒนธรรมต าบล
หนองบ่อ 

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ 
สภาวัฒนธรรมต าบล 
หนองบ่อ 

5 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดังานวัน
ลอยกระทง 

กอง 
การศึกษาฯ 

20,000 เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

อนุรักษ์ประเพณีไทย 

รวม 5 โครงการ 391,000   
รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ 391,000   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
      3.1 แผนงานการเกษตร 
 

1  การ
พัฒนาการ
เกษตร 

โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร
เทพย 
วรางกูร 

ส านักปลดั 
อบต. 

20,000 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา  
ลงกรณ บดินทรเทพย    
วรางกูร 

ประชาชนต าบลหนอง
บ่อน้อมส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา   
ลงกรณ บดินทรเทพย  
วรางกูร 

รวม 1 โครงการ 20,000   

      3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 การพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการฝึกอบรม
ฝึกอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผูด้้อยโอกาส 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

15,000 เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
เยาวชน   ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และ 
ผู้ด้อยโอกาสมรีายได้
และมีงานท า 

ผู้สูงอายุ เยาวชน     
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
มีรายได้และมีงาน
ท า 

 
รวม 1 โครงการ 

 

15,000   
 

รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ 35,000   

 
 

/ล าดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 

1 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 
อบต. 

100,000 เพื่อจัดซื้อน้ ายาเคมี 
ทรายอะเบท น้ ามัน
เบนชิน และดีเชล  

จ านวน 12 หมู่บ้าน 

2 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรคพิษ 
สนุัขบ้า 

ส านักปลดั 
อบต. 

15,000 สุนัขและแมวไมเ่ป็น
โรคพิษสุนัขบ้า  

จ านวน 12 หมู่บ้าน 

3 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์

ส านักปลดั 
อบต. 

15,000 เพื่อป้องกันผู้ติดเช้ือ 
รายใหม ่ 

ประชาชนในต าบล 
หนองบ่อ 

4 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)    
หมู่ที่ 6 

ส านักปลดั 
อบต. 

50,000 เพื่อให้อาสาสมคัร
สาธารณสุขมีความรู้
ในการปฏิบัติงานดา้น
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคได้อย่างมี
ประประสิทธิภาพ  

อาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบล
หนองบ่อ 

5 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลดั 
อบต. 

240,000 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภยั 
ไข้เจ็บ 

6 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

 95,000 เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  

ประชาชนต าบล 
หนองบ่อ 

รวม 6 โครงการ 515,000   
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย
หมู่บ้านและ
โรงเรียนในต าบล
หนองบ่อ 

ส านักปลดั
อบต. 

40,000 เพื่อส่งเสริมการผลิต
นวัตกรรมจากขยะมูล
ฝอย "ลดการใช้
ถุงพลาสติก โฟมและ
บรรจภุัณฑ์ที่ย่อย
สลายยาก 

หมู่บ้านและโรงเรียน
ปริมาณขยะลดลง
ด้วยนวัตกรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รวม 1 โครงการ 40,000   
     4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
ระบบก าจดัสิ่ง
ปฏิกูลพร้อมโรงเก็บ
สิ่งปฏิกูล 

ส านักปลดั
อบต. 

300,000 เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกลูใน
ต าบลหนองบ่อ 

มีบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูลที่
ถูกสุขลักษณะ 

รวม 1 โครงการ 300,000   
 

รวมท้ังสิ้น  8  โครงการ  855,000   
 

/ล าดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมา

ณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 การพัฒนาการ
ปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินระยะ 
ทีส่าม 

กองคลัง 200,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของ อบต. 
และสามารถ
จัดเก็บภาษไีด้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีใน
ต าบล 

2 การพัฒนาการ
ปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

โครงการฝึกอบรม
หลักสตูร “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563 

ส านกัปลดั 
อบต. 

16,000 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
การบริหารงาน
ของข้าราชการ  

ข้าราชการพนักงาน
จ้างผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ 

3 การพัฒนาการ
ปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

จัดหาวัสดุส านักงาน ทุกส่วน
ราชการ 

30,000 เพื่อให้บุคลากรมี
วัสดุส านักงานใช้
ในการปฏิบัติงาน  

มีวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน 

4 การพัฒนาการ
ปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
นาแก)  

ส านักปลดั 
อบต. 

26,000 เพื่อด าเนินงาน
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง
ของ อปท. ระดับ
อ าเภอ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ/จดัจ้างของ อปท.
ระดับอ าเภอ 

รวม  4  โครงการ 272,000   
 

    5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 การพัฒนาการ

ปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการประชุม
ประชาคมจดัท า/
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิน่ 

ส านักปลดั 
อบต. 

30,000 เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจ และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ในระดับหมูบ่้าน/
ต าบล 

2 การพัฒนาการ
ปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่

ส านักปลดั 
อบต. 

40,000 ให้บริการ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ ตามอ านาจ
หน้าท่ี 

12 หมู่บ้าน 

รวม 2 โครงการ 70,000   
 

/ล าดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

    5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 การพัฒนาการ

ปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถ อบต.หนองบ่อ 

ส านักปลดั 
อบต. 

400,000 เพื่อเป็นท่ีจอด
รถส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ  

โรงจอดรถรูปตัว
แอล กว้าง 5 เมตร 
ยาว 36  เมตร สูง 
3 เมตร และขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 
10 เมตร สูง 3 
เมตร 

                                                  รวม  1 โครงการ 400,000   
    5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 การพัฒนาการ
ปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 4 
บ้านยางค า 

กองช่าง 235,000 เพื่อใช้ในการ
ประกอบพิธ ี     
ฌา ปณกิจศพ  

ลานคอนกรีตรอบ
เมรุ  1 แห่ง กว้าง 
22 เมตร ยาว 26 
เมตร 

2 การพัฒนาการ
ปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างห้อง
น้ าป่าช้าบ้านดงขวาง  
หมูที่ 5  

กองช่าง 200,000 เพื่อใช้ในการ
สาธารณะ
พิธีฌาปณกิจ
ศพ  

ห้องน้ า จ านวน 4 
ห้องกว้าง 3.30 
เมตร ยาว 6.40 
เมตร สูง 2.30 
เมตร  

3 การพัฒนาการ
ปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างศาลา 
พักญาติพร้อมห้องน้ า  
ป่าช้าบ้านนากุง หมู่ที่ 10 

กองช่าง 265,000 เพื่อใช้ในการ
ประกอบ
พิธีฌาปณกิจ
ศพ 

จ านวน 1 หลัง 
ขนาด กว้าง  
6 × 10.5 เมตร 

รวม 3 โครงการ 700,000   
รวมท้ังสิ้น 10 โครงการ  1,442,000   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน    
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
สายข้างศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 6 บา้นโพนงาม 

กองช่าง 229,000 เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
 

2 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน    
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย   
ข้างวัด หมู่ที่ 6  
บ้านโพนงาม 

กองช่าง 78,000 เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

3 การพัฒนาเมือง 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน      
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11       
บ้านโพนดู ่

กองช่าง 250,000 เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

รวม 3 โครงการ 557,000   
/ล าดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 การพัฒนาเมือง  

น่าอยู่ 
โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
บ่อ 

กองช่าง 520,000 เพื่อให้การระบาย
น้ าไหลสะดวกขึ้น 

วางท่อ คสล. ขนาด
0.40 × 1.00 
เมตร ความยาว 
245.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 13 บ่อ 

2 การพัฒนาเมือง  
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 8 บ้าน
หมากเฟือง 

กองช่าง 276,000 เพื่อให้การระบาย
น้ าไหลสะดวกขึ้น 

วางท่อ คสล. ขนาด
0.40 × 1.00 
เมตร ความยาว 
272.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 7 ท่อน 

3 การพัฒนาเมือง  
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองบ่อน้อย 

กองช่าง 217,000 เพื่อให้การระบาย
น้ าไหลสะดวกขึ้น 

วางท่อ คสล. ขนาด
0.40 × 1.00 
เมตร ความยาว 
272.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน  
7 ท่อน 

รวม 3 โครงการ 1,013,000   

    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนาเมือง  
น่าอยู่ 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคสาขา 
นาแก 

กองช่าง 214,200 เพื่อให้การระบาย
น้ าไหลสะดวกขึ้น 

ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ า บ้านดิน
ด า หมู่ที่ 7 

รวม  1  โครงการ 214,200   

    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 การพัฒนาเมือง  

น่าอยู่ 
โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข ์

กองช่าง 325,000 เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปาโครงสร้างหอ
ถังเหล็กขนาด 3.6 
เมตร ยาว 3.60 
เมตร สูง 11.55 
เมตร และถังไฟ
เบอร์กลาส จ านวน 
4 ใบ 

รวม  1  โครงการ 325,000   

 

/6.5 แผนงาน... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

     6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 การพัฒนา

เมืองน่าอยู่ 
โครงการจดุตรวจ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาล 

ส านักปลดั
อบต. 

50,000 เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลต่างๆ  

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาล 

2 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ 
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

ส านักปลดั
อบต. 

50,000 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับสมาชิก  
อปพร.  

สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่
อบต. หนองบ่อ 

รวม 2 โครงการ 100,000   
 

รวมท้ังสิ้น  10 โครงการ 2,209,200   
 

รวมโครงการที่ด าเนินการ  57  โครงการ 20,512,360   

รายละเอียดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีดังนี้ 
 

ล าดับ แผนงาน ปะเภทครุภัณฑ ์
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
แบบอเนกประสงค ์
(Smart Card Reader) 

กองคลัง 700 เพื่ออ่านและเขียน
ข้อมูลในบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 1 
เครื่อง 

2 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

กองคลัง 4,300 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานงาน
พัฒนาและจัดเก็บ
รายได้  

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้ง   
ถังหมึกพิมพ์      
(Ink Tank Printer) 

รวม 2 รายการ 5,000   
2. แผนงานสาธารณสุข 

1 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
แบบอเนกประสงค ์
(Smart Card Reader) 

ส านักปลดั 
อบต. 

700 เพื่ออ่านและเขียน
ข้อมูลในบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์       
1 เครื่อง 

รวม 1 รายการ 700   
3. แผนงานการเกษตร 

1 แผนงาน
การเกษตร 

รถฟาร์มแทรกเตอร ์ ส านักปลดั 
อบต. 

571,000 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อบต. 
หนองบ่อ 

รถฟาร์มแทรกเตอร์ 
จ านวน 1 คัน 

รวม 1 รายการ 571,000   

/ล าดับ... 
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ล าดับ แผนงาน ปะเภทครุภัณฑ ์
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค กองช่าง 22,000 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกอง
ช่าง 

คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค    
1 เครื่อง 

รวม 1 รายการ 22,000   
2 งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กล้องระดับ กองช่าง 34,000 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
กองช่าง 

กล้องระดับ จ านวน    
1 ชุด 

รวม 1 รายการ 34,000   

รวมท้ังสิ้น 6 รายการ 632,700   

รวมงบประมาณตามข้อบัญญัติ 21,145,060   

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ  
           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จ านวนเงิน 19,721,160 บาท            
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 45 โครงการ จ านวนเงิน 18,610,178.35 ล้านบาท และครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ
ที่ด าเนินการ  จ านวน 6 รายการ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 18 14,221,080.3
6 

18 14,221,080.36 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 386,300 6 386,300 
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 7 812,569.90 7 812,569.90 
ด้านการพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 

5 1,035,000 5 1,035,000 

ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 9                           1,856,808.09 9 1,856,808.09 
รวม 45 18,311,758.35 45 18,311,758.35 

 

 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม     
ในสัญญา มีดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน     

1. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ
ต าบลหนองบ่อ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

       90,000 41,200 41,200 48,800 
 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการฝึกอบรม/
ฝึกอาชีพของ
โรงเรียนผูสู้งอายุ
ต าบลหนองบ่อ   

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

      50,000 19,520 19,520 30,480 

รวม  2 โครงการ      140,000 60,720 60,720 79,280 
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 

กองช่าง       100,000 95,000 95,000 5,000 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมประจ า
หมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้าน
ดงขวาง 

กองช่าง         44,000 44,000 44,000 - 

รวม  2  โครงการ     144,000 139,000 139,000 5,000 
    1.3  แผนงานงบกลาง 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนการสร้าง 
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

   6,948,000 6,509,200 6,509,200 438,800 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพลภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

   3,436,800 3,236,800 3,236,800 200,000 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

96,000 81,000 81,000 15,000 

รวม  3  โครงการ 10,480,800 9,827,000 9,827,000 653,800 27,000 
 
 
 
 
 
 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ 
ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบญัญตั ิ

(บาท) 

 

ก่อหนีผู้กพนั 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

    1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 การพัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตรอบ
เมร ุหมู่ที่ 4 บ้าน
ยางค า 

กองช่าง     235,000 213,000 213,000   22,000 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าป่าช้าบ้านดง
ขวาง หมู่ที่ 5 

กองช่าง      200,000 199,000 199,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1,000 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการก่อสร้าง
ศาลาพักญาติพร้อม
ห้องน้ าป่าช้าบ้าน 
นากุง 

กองช่าง    265,000 263,000 263,000 2,000 

รวม 3 โครงการ 700,000 675,000 675,000 25,000 

    1.6 แผนงานการศึกษา 
1 การพัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ถานศึกษา  

กอง
การศึกษาฯ 

661,800    799,450 799,450      350 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

กอง
การศึกษาฯ 

        50,000           14,622        14,622 35,378 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

จัดหาอาหารเสริม 
(นม)โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

กอง
การศึกษาฯ 

    925,560 963,408.36 963,408.36 3,151.64 

4 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการต่อเติม
หลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองบ่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

        50,000 49,600 49,600 400 

5 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

อุดหนุนสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

   1,572,000 1,553,000 1,553,000 42,000 

6 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่างๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

        80,000 800,000 80,000 - 

7. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการชมรม  
To Be Number  
 One 

กอง
การศึกษาฯ 

      30,000 30,000 30,000 - 

8 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

กอง
การศึกษาฯ 

     30,000 30,000 30,000 - 

รวม  8  โครงการ 3,399,360 3,520,080.36  3,520,080.36 81,279.64 
 

รวมทั้งสิ้น  18  โครงการ 14,864,160 14,221,800.36 14,221,800.36 844,359.64 

 /ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
 

คงเหลือ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 การพัฒนา
และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุน
งานบุญประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

203,000 203,000 203,000 - 

2 การพัฒนา
และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุน
งานบุญประเพณี
ท้องถิ่น “ตาม 
โครงการจดังาน
ประเพณีสรงน้ า
พระภูถ้ าพระ 

กอง
การศึกษาฯ 

18,000 18,000 18,000 - 

3 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
นาแก 

กอง
การศึกษาฯ 

60,000 120,000 120,000 - 

4 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบล
หนองบ่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

30,000 30,000 30,000 - 

5 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดังานวัน
ลอยกระทง 

กอง
การศึกษาฯ 

20,000 20,000 15,000 5,000 

6 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว   
มหาวชิราลง
กรณบดินทร    
เทพยวรางกูร 

กอง
การศึกษาฯ 

20,000 300 300 - 

รวม 5 โครงการ 351,000 391,300 386,300 5,000 
 

รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ  351,000 386,300 386,300 5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ล าดับที่... 
 



16 
 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
     4.1 แผนงานสาธารณสุข 
   1 การพัฒนา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 
อบต. 

100,000 98,854.90 98,854.90 21,145 

2 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 
อบต. 

50,000 40,000 40,000 10,000 

  3 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข    
หมู่ที่ 1-12  

ส านักปลดั 
อบต. 

240,000 240,000 240,000           - 

4 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) 

ส านักปลดั 
อบต. 

95,000 95,000     95,000          - 

รวม 4 โครงการ 485,000 473,854.90 473,854.90 31,145 

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 การพัฒนา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมการ
จัดการขยะมูล
ฝอยหมู่บ้านและ
โรงเรียนใน
ต าบลหนองบ่อ 

ส านักปลดั 
อบต. 

40,000 39,715     39,715   285       

รวม 1 โครงการ 40,000  
39,715 

    39,715   285 

   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 การพัฒนา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกลู
พร้อมโรงเก็บสิ่ง
ปฏิกูล 

ส านักปลดั 
อบต. 

300,000 299,000 299,000 1,000 

รวม 1 โครงการ 300,000 299,000 299,000 1,000 
 

รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ  825,000 812,569.90 812,569.90 
 

37,430 
 

 
  
 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ระยะทีส่าม 

กองคลัง 200,000 199,000 199,000 1,000 

2 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อุดหนุน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแก)  

ส านักปลดั 
อบต. 

26,000 26,000 26,000 - 

รวม 2 โครงการ 226,000 225,000 225,000 1,000 
     5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ อบต.
หนองบ่อ 

ส านักปลดั 
อบต. 

400,000 398,000 398,000 2,000 

รวม  1  โครงการ 400,000 398,000 398,000 2,000 
    5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตรอบ
เมรุ หมู่ที่ 4  
บ้านยางค า 

กองช่าง 235,000 213,000 213,000 22,000 

2 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าป่าช้า 
บ้านดงขวาง  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 200,000 199,000 199,000 1,000 

รวม  2  โครงการ 435,000 412,000 412,000   23,000 
 

รวมท้ังสิ้น  5 โครงการ 1,061,000 1,035,000 1,035,000 26,000 

 
 
 
 
 
 

/ล าดับ... 
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ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 ก า ร พั ฒ น า

เมืองน่าอยู่ 
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 สาย
ข้างศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 6 บ้านโพน
งาม 

กองช่าง 96,000 90,800 90,800 5,200 

2 ก า ร พั ฒ น า
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างวัด 
หมู่ที่ 6 บ้านโพน
งาม  

กองช่าง 78,000 73,800 73,800 4,200 

3 ก า ร พั ฒ น า
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 11  
บ้านโพนดู ่

กองช่าง 250,000 243,000 243,000 7,000 

รวม 3 โครงการ 424,000 407,600 407,600 16,400 

   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 ก า ร พั ฒ น า
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 
และหมู่ที่ 2 บ้าน
หนองบ่อ 

กองช่าง 520,000 419,000 419,000 100,700 

2 ก า ร พั ฒ น า
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 8 บ้าน
หมากเฟือง 

กองช่าง 276,000 274,500 274,500 1,500 

3 ก า ร พั ฒ น า
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองบ่อ 

กองช่าง 217,000 213,000 213,000 4,000 

รวม  2  โครงการ 1,013,000 906,500 906,500 106,200 

 
 
 
 

/ล าดับ... 
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ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
3 การพัฒนา

เมืองน่าอยู่ 
 กองช่าง 214,200 211,508.09 211,508.09 2,691.91 

รวม  3  โครงการ 214,200 211,508.09 211,508.09 2,691.91 
    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
หมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 บ้าน
โนนสังข ์

กองช่าง 325,000 316,000 316,000 9,000 

รวม 1 โครงการ 325,000 316,000 316,000 9,000 

    6.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1 การพัฒนา

เมืองน่าอยู่ 
โครงการจดุ
ตรวจและ
ลดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนน  

ส านัก
ปลัด
อบต. 

50,000 14,800 14,800 10,200 

รวม 1 โครงการ 50,000 14,800 14,800 10,200 
 

รวมท้ังสิ้น  9  โครงการ 2,026,000 1,856,408.09 1,856,408.09 144,491.91 
 

รวมโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 44 โครงการ 19,127,160 18,312,078.35 18,312,078.35 1,137,281.55 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที ่

แผนงาน ประเภทคุภัณฑ ์ 
แหล่งที่มา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 งานบริหารงาน
คลัง 

จัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 

กองคลัง 700 700 700 - 

1 งานบริหารงาน
คลัง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

กองคลัง 4,300 4,300 4,300 - 

รวม 2 รายการ 5,000 5,000 5,000 - 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
    2.1 แผนงานสาธารณสุข 

1 งานบริหารงาน
คลัง 

จัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 

กองคลัง 700 700 700 - 

รวม 1 รายการ 700 700 700 - 
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 งานบริหารงาน
คลัง 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

กองคลัง 22,000 21,000 21,000 1,000 

รวม 1 รายการ 22,000 21,000 21,000 1,000 
4. ครุภัณฑ์ส ารวจ 
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

จัดซื้อกล้องระดับ กองช่าง 34,000 29,000 29,000 5,000 

รวม 1 รายการ 34,000 29,000 29,000 5,000 
5. แผนงานการเกษตร 

1 แผนงาน
การเกษตร 

จัดซื้อรถฟารม์
แทรกเตอร ์

ส านักปลดั 
อบต. 

571,000 566,000 566,000 5,000 

รวม  1  รายการ 571,000 566,000 566,000 5,000 
 

รวมครภุัณฑ์ที่ด าเนินการทั้งสิ้น 6 รายการ 632,700 621,700 621,700 11,000 

 
 

/รายละเอียด... 
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ล าดับ แผนงาน โครงการ 

แหล่งที่ม
า 

งบประมา
ณ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

 

ลงนาม 
สัญญา เบิกจ่าย 

(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. แผนงานการศึกษา 
1 แผนงาน

การศึกษา 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

571,000 566,000 566,000 5,000 

รวม  1  โครงการ 571,000 566,000 566,000 5,000 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 
1 แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย
บ้านดงบัง – 
สายสกลนา
แก หมู่ที่ 9 
บ้านดงบัง 

เงิน
อุดหนุน

เฉพาะกิจ 

1,599,000 1,599,000 1,599,000 - 

2 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย
ตลาดชุมชน 
– ป่าช้าบ้าน
ยางค า หมู่ที่ 
4 บ้านยางค า 

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,285,500 1,260,000 1,260,000 25,500 

รวม  2  โครงการ 2,884,500 2,859,000 2,859,000 25,500 

รวมท้ังสิ้น  3  โครงการ 3,455,500 3,425,000 3,425,000 30,500 
 

ผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2563  
จ านวน  53  โครงการ     

23,215,360 22,303,078.35 22,303,078.35 179,919.91 

 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ที่ไม่ได้ด าเนินการ มีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
    1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลหนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

65,000 - - 65,000 

                                                 รวม  1 โครงการ      65,000 - -      65,000 

     2. แผนงานงบกลาง 
1 แผนงานงบ

กลาง 
สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

20,000 - - 20,000 

                                                 รวม 1 โครงการ 20,000 - - 20,000 
     3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดต าบล
หนองบ่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

150,000 - - 150,000 

2 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

60,000 - - 60,000 

รวม 2 โครงการ 210,000 - - 210,000 
   4. แผนงานสาธารณสุข 

1 แผนงาน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั
อบต. 

15,000 - - 15,000 

2 แผนงาน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์

ส านักปลดั
อบต. 

15,000 - - 15,000 

รวม 2 โครงการ 30,000 - - 20,000 
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการฝึกอบรม
หลักสตูร “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน” 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  

ส านักปลดั 
อบต. 

16,000 - - 16,000 

รวม 1 โครงการ 16,000 - - 16,000 

/ล าดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 การปรับสมดลุและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการประชุม
ประชาคมจดัท า/
ทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ส านักปลดั 
อบต. 

30,000 - - - 

2 การปรับสมดลุและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่  

ส านักปลดั 
อบต. 

30,000 - - - 

                                                รวม 2 โครงการ 60,000 - -  
- 

               รวมโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  8 โครงการ 386,000 -   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการ... 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตที่ 
รับผิดชอบ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมี
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
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โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้านและโรงเรียนในต าบลหนองบ่อ 
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ทั้งนี้ หากประชาชนในต าบลหนองบ่อ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

จึงประกาศประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  22  ธันวาคม 2563    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 (นายประมวล  จินตนา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


