
 
 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

.................................... 

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น            
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 14 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดอืนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ดังนี้ 

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

ข. พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
          พันธกิจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องท าในลักษณะตาม       
กฎหมายกฎหมาย เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่ต้องท าและอาจ
จัดท าในเขตองค์การบริหารส่วนต 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 
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10. ให้มีการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
 11. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ก 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) จัดท า/ทบทวน พ.ศ.2562 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่         ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) จัดท า/
ทบทวน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) จัดท า/ทบทวน พ.ศ.2562 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

20 13,260,000 20 13,840,000 22 15,590,000 21 16,413,000 20 16,914,00 65 76,017,000 

ด้ านการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

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

ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

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
พัฒนาการปรับ
สมดุลและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

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

ด้ านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

5 1,120,000 5 1,120,000 22 8,560,000 33 11,960,000 33 11,070,000 98 157,512,500 

รวมทั้งสิ้น 53 18,800,000 56 18,846,000 85 30,236,000 95 34,829,000 94 33,990,000 341 260,383,500 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
           ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 50 โครงการ งบประมาณ 18,911,200 บาท
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญตัิ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 14 13,839,800 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7 331,000 
ด้านการพัฒนาการเกษตร 2 395,000 
ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 7 555,000 
ด้านการพฒันาการปรับสมดุลและเพิ่มประสทิธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

7 1,067,000 

ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 13 2,723,400 
รวม 50 18,911,200 

 

รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการอบรมและศึกษาดู
ง านเพื่ อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

กองสวัสดิการฯ 90,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลหนองบ่อ 

2 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการฯ 100,000.00 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้มี
ท่ีอยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลหนองบ่อ 

3 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล
หนองบ่อ 

กองสวัสดิการฯ 70,000.00 แสดงความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองบ่อ 

4 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการฯ 6,357,200.00 ผู้สูงอายุมีรายได้ในการ
ยังชีพ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองบ่อ 

5 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ 

กองสวัสดิการฯ 3,379,200.00 ผู้พิการหรือทุพพลภาพมี
รายได้ในการยังชีพ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองบ่อ 

6 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

กองสวัสดิการฯ 80,000.00 ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ใน
การยังชีพ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองบ่อ 

7 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ
ของโรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
หนองบ่อ 

กองสวัสดิการฯ 50,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้
ในการยังชีพ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองบ่อ 

8 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

จัดชื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษาฯ 100,000.00 เพื่อให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองบ่อ 

9 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 30,000.00 เพื่ อ ให้ เด็กได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน 

เด็ก ศพด.  
ท้ัง 3 แห่ง 

10 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

กองการศึกษาฯ 600,000.00 เพื่ อ ให้ เด็กได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน 

โ รง เรี ยน ใน
พื้นท่ี4 แห่ง  

/ล าดับที่... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 
11 ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
จั ดหาอาหาร เสริ มนม
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 กองการศึกษาฯ 1,100,000.00 เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก มี สุ ข ภ า พ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กเล็กและเด็กใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา 

12 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการจัดงานวันเด็ก/
สนับสนุนการจัดงานวัน
เด็กของสถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 70,000.00 เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ ร่ ว ม
กิจกรรมในวันเด็ก 

เด็กใน ศพด. และ
โรงเรียน 

13 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีขอรับ
การอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

 กองการศึกษาฯ 50,000.00 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บกา ร
พัฒนาในทุกด้าน 

ศพด./โรงเรียน 

14 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
ขวาง 

 กองการศึกษาฯ 150,000.00 เพื่อให้มีถนนสภาพใช้
การได้ดี 

ศพด.บ้านดงขวาง 

15 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ก่อสร้างผนังกันดิน ศพด.
บ้าน 
ดงขวาง (ด้านหลัง) 

กองการศึกษาฯ 200,000.00 เพื่อป้องกันดินทรุด ศพด.บ้านดงขวาง 

16 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ To Be Number 
One รร.หนองบ่อวิทยา 
นุกูล 

กองการศึกษาฯ 36,000.00 เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ยน ไม่ยุ่ ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

โรงเรียนหนองบ่อ
วิทยานุกูล 

17 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 30,000.00 เพื่ อสนับสนุนกอง ทุน
สวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองบ่อ 

18 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 150,000.00 เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนต าบลหนองบ่อ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
หนองบ่อ 

19 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง
ป้องกันยาเสพติด 

ส านักปลัด  
อบต. 

20,000.00 เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชน
ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 

เยาวชนต าบลหนอง
บ่อไม่ยุ่งเกี่ยวยา
เสพติด 

20 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 150,000.00 เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา/ 
มัธยมศึกษาจ านวน  
5 โรงเรียน 

21 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 1,700,000.00 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

โรงเรียนในเขต
บริการต าบล 
หนองบ่อ 

22 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

สนับสนุนงานบุญประเพณี 
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ 

กองการศึกษาฯ 300,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของประชาชนในต าบล
หนองบ่อ 

ทุกหมู่บ้าน 

23 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอนาแก (โครงการจัด
งานประเพณีไหลเรือไฟและ
งานกาชาดจังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ 60,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของ
จังหวัดนครพนมตาม
โครงการจัดงานประเพณี
ไหลเรือไฟและงาน
กาชาดจังหวัดนครพนม 

จังหวัดนครพนม 
ได้สืบสานงาน
ประเพณี 

24 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณีสรงน้ าพระและ
สักการะพระอาจารย์ลิ่น 

กองการศึกษาฯ 40,000.00 ได้สืบสานงานประเพณี
สรงน้ าพระและสักการะ
พระอาจารย์ลิ่น 

ประชาชนต าบล
หนองบ่อ 

25 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหนองบ่อ 

กองการศึกษาฯ 30,000.00 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการ
ด าเนินงานของสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองบ่อ 

สภาวัฒนธรรม
ต าบลหนองบ่อ 

/ล าดับที.่.. 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 
26 ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โครงการจัดงานวัน 
ลอยกระทง 

กองการศึกษาฯ 30,000.00 เพื่อสืบสานงานประเพณี
วันลอยกระทง 

12 หมู่บ้านในเขต 
อบต. หนองบ่อ 

27 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

โครงการพัฒนาเส้นทาง 
สู่จุดท่องเท่ียว 

ส านักปลัด  
อบต. 

200,000.00 เพื่อพัฒนาเส้นทางสู่
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น
ต าบลหนองบ่อ 

การเดินทางสู่
แหล่งท่องเท่ียวมี
ความสะดวกขึ้น 

28 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  
พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชริาลงกรณบดินทร        
เทพยวรางกูร 

ส านักปลัด  
อบต. 

20,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตพ์ระบรมราชินี   
นาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพย   
วรางกูร 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
แหล่งท่องเท่ียว 

29 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะหนองแวง 

ส านักปลัด  
อบต. 

500,000.00 เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
แหล่งท่องเท่ียว 

30 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
หนองบ่อ 

ส านักปลัด  
อบต. 

3,000,000.00 เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบล 
หนองบ่อ 

มีแหล่งท่องเท่ียว
ในต าบลหนองบ่อ 

31 ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 50,000.00 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สามารถปลูกพืชผล
ทางการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

32 ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการขุดลอกสระน้ า
พร้อมสร้างบันไดลงสระ
อบต.หนองบ่อหมู่ท่ี 12 

กองช่าง 250,000.00 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง มีน้ าเพียงพอใน
การอุปโภค 

33 ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด  
อบต. 

30,000.00 เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

34 ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า 

ส านักปลัด  
อบต. 

200,000.00 เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกร 

ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

35 ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับ ผู้สูงอายุ เยาวชน 
ผู้ป่วยเอดส์   ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

กอง 
สวัสดิการฯ 

100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ เยาวชน 
ผู้ป่วยเอดส์ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุ เยาวชน 
ผู้ป่วยเอดส์ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส    
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

36 ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด  
อบต. 

200,000.00 เพื่อจัดซ้ือน้ ายาเคมี
ทรายอะเบท น้ ามัน
เบนซินและดีเซล 

ต าบลหนองบ่อ
ควบคุมการระบาด
ของโรคได้ 

37 ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด  
อบต. 

60,000.00 เพื่อให้สุนัขและแมวไม่
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวไม่
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

38 ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ 

ส านักปลัด  
อบต. 

50,000.00 เพื่อป้องกันผู้ติด เชื้ อ
รายใหม่ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

39 ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาการ
สุขาภิบาลเพื่อการป้องกัน
เหตุร าคาญ 

ส านักปลัด  
อบต. 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน
เหตุร าคาญ 

ต าบลหนองบ่อ 
เป็นต าบลน่าอยู่
เชิงนิเวศน์ 

 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 
40 ด้านการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 

ส านักปลัด  
อบต. 

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอาสาสมัคร  
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

41 ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) 

ส านักปลัด  
อบต. 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

42 ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด  
อบต. 

240,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

43 ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้างบ่อก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

ส านักปลัด  
อบต. 

1,200,000.00 เพื่อก าจัดส่ิงปฏิกูลใน
พื้นท่ีต าบลหนองบ่อ 

สิ่งปฏิกูลถูก
ก าจัดอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล 

44 ด้านการปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

กองคลัง 500,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม 
รายได้ของ อบต.  
และสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างถูกต้อง 

แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์
ทรัพย์สิน
ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีในต าบล 

45 ด้านการปรับสมดุล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ
พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ 

ทุกส่วนราชการ 400,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.หนองบ่อ 

บุคลากรของ 
อบต.หนองบ่อ
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

46 ด้านการปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน” ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ทุกส่วนราชการ 200,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้การ
ปฏิบัติงานเกิดผล
สัมฤทธ์ิ 

ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
ผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาฯ 

47 ด้านการปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านภาษี 

กองคลัง 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องภาษี 

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ
ต าบลหนองบ่อ 

48 ด้านการปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

จัดหาวัสดุส านักงาน ทุกส่วนราชการ 500,000.00 เพื่อให้บุคลากรมีวัสดุ
ส านักงานใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุส านักงาน 

49 ด้านการปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

กองคลัง 26,000.00 เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

50 ด้านการปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการประชุมประชาคม
จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด  
อบต. 

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
พัฒนาท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้าน/
ต าบล 

7 
 /ล าดับที.่.. 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 
51 ด้านการปรับสมดุล

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี ส านักปลัด  
อบต. 

60,000.00 เพื่อให้บริการประชาชน
ในด้านต่างๆ ตาม
อ านาจหน้าท่ี 

12 หมู่บ้าน 

52 ด้านการปรับสมดุล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์พร้อมห้องน้ า
บริเวณป่าช้า หมู่ท่ี 10  
บ้านนากุง 

กองการศึกษาฯ 250,000.00 เพื่อใช้ในการประกอบ
พิธีฌาปนกิจศพ 

จ านวน 1 หลัง 

53 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

ซ่อมแซมลูกรังตามถนนสาย
ต่างๆ ท่ีช ารุดในเขต อบต. 
หนองบ่อ 

กองช่าง 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ถนนในเขต
ต าบลหนองบ่อ
ท่ีช ารุดเสียหาย 

54 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 10 บ้านนากุง  
สายระหว่างบ้านนายบุญโจม  
แสนศรี – ถนนสายหนองบ่อ 
โพนงาม 

กองช่าง 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

1 สาย 

55 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
ส านักงานและรอบส านักงาน 

กองช่าง 450,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

1 สาย 

56 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 3 บ้าน 
โนนสังข์ 

กองช่าง 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

1 สาย 

57 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 8 บ้าน
หมากเฟือง สายระหว่างบ้าน
นางวาสนา – บ้านนายเสมียน         
ไกยะฝ่าย 

กองช่าง 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

1 สาย 

58 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลอง หมู่ท่ี 9 บ้านดงบัง 

กองช่าง 350,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

1 สาย 
 

59 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 10 สาย
บ้านนายนนท์ สมบัติ – บ้าน
นายทิพย์ เหล่าสุวรรณ 

กองช่าง 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

1 สาย 

60 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 1 - 12 

กองช่าง 400,000.00 เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 1 – 12 

61 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โคมไฟฟ้าเพื่อส่องสว่าง กองช่าง 60,000.00 เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติ ด ตั้ ง โ ค ม ไ ฟ
ส่องสว่าง 

62 ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการจุดตรวจและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด  
อบต. 

100,000.00 เพื่อป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนได ้

 
/ล าดับที่... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 
63 ด้านการพัฒนา

เมืองน่าอยู่ 
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร. 

ส านักปลัด 
 อบต. 

60,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
อปพร. 

สมาชิก อป.พร. 

64 ด้านการพัฒนาเมือง
น่าอยู ่

ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ      
ล าห้วยที่ตื้นเขิน  

กองช่าง 500,000.00 เพื่อการระบายน้ าไหล
สะดวก 

หนองบัว ห้วยเตย
ห้วยผกัดอก ฯลฯ 

65 ด้านการพัฒนาเมือง
น่าอยู ่

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายบ้านหนองบ่อ-บ้านโพนงาม 

กองช่าง 4,000,000.00 เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

1 สาย 

                                      รวม 65 โครงการ  31,058,400.00   

  
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 65 โครงการ เบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน  จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามใน

สัญญา 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 18 14,071,600.00 13,410,647.00 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 331,000.00 327,500.00 
ด้านการพัฒนาการเกษตร 1 380,000.00 379,000.00 
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 5 490,000.00 489,697.00 
ด้านการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6 1,027,000.00 634,108.00 

ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 13 2,723,000.00 2,590,919.88 
รวม 48 19,022,600.00 17,831,871.88 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน 
และลงนามในสัญญา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส 20,000.00 20,000.00 กองสวัสดิการฯ  
2 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต าบลหนองบ่อ 
65,000.00 64,816.00 กองสวัสดิการฯ  

3 สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 6,357,200.00 6,253,300.00 กองสวัสดิการฯ  
4 สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ

ทุพลภาพ 
3,379,200.00 3,292,000.00 กองสวัสดิการฯ  

5 สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000.00 84,000.00 กองสวัสดิการฯ  
6 โครงการฝึกอบรมของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล    

หนองบ่อ 
50,000.00 38,690.00 กองสวัสดิการฯ  

7 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา 60,000.00 59,994.00 กองการศึกษาฯ  

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอน) 

225,330.00 207,250.00 กองการศึกษาฯ  

 
/ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

9 โครงการสนับสนุนค่า ใ ช้จ่ ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 

540,330.00 443,700.00 กองการศึกษาฯ 
 

10 จัดหาอาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

971,540.00 934,489.40 กองการศึกษาฯ  

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงขวาง 

130,000.00 129,000.00 กองการศึกษาฯ  

12 โ คร งการ  To Be Number One โ ร ง เ รี ยน 
หนองบ่อวิทยานุกูล 

30,000.00 30,000.00 กองการศึกษาฯ  

13 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 30,000.00 30,000.00 กองสวัสดิการฯ  
14 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000.00 149,354.00 กองการศึกษาฯ  
15 โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาต่างๆ 79,000.00 79,000.00 กองการศึกษาฯ  
16 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 1,660,000.00 1,638,000.00 กองการศึกษาฯ  
17 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 
90,000.00 77,700.00 กองสวัสดิการฯ 

 

18 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000.00 149,354.00 กองการศึกษาฯ  
รวม  18  โครงการ 13,811,600.00 13,531,293.34   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 20,000.00 16,500.00 กองการศึกษาฯ  
2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1–12ใน

การด าเนินงาน “โครงการจัดงานบุญประเพณี
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ (บุญกองข้าว/บุญประทาย
ข้าวเปลือก) 

188,000.00 188,000.00 กองการศึกษาฯ 

 

3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก (โครงการ
งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัด
นครพนม 

60,000.00 60,000.00 กองการศึกษาฯ 
 

4 ส่งเสริมสนับสนุนงานบุญประเพณีสรงน้ าพระ
และสักการะพระอาจารย์ลิ่น 

33,000.00 33,000.00 กองการศึกษาฯ 
 

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองบ่อ 30,000.00 30,000.00 กองการศึกษาฯ  
รวม  5  โครงการ 331,000.00 327,500.00   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 หมู่ที่ 9

บ้านดงบัง 
380,000.00 379,000.00 กองช่าง 

 

รวม 1 โครงการ 380,000.00 379,000.00   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 100,000.00 100,000.00 ส านักปลดั อบต.  
2 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 15,000.00 14,697.00 ส านักปลัด อบต.  
3 อุดหนุนโครงการตามพระราชด ารดิ้าน

สาธารณสุข 
240,000.00 240,000.00 ส านักปลัด อบต. 

 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

95,000.00 95,000.00 ส านักปลัด อบต. 
 

 
/ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

5 โครงการต าบลน่าอยูผู่้คนใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม 40,000.00 40,000.00 ส านักปลัด อบต.  
รวม 5 โครงการ 490,000.00 489,697.00   

5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1 โครงการจัดท าแผนที่ ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ระยะที่ 2 
200,000.00 199,000.00 กองคลัง 

 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ 

545,000.00 255,039.00 ทุกส่วนราชการ 
 

3 โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” 

16,000.00 14,925.00 ส านักปลัด อบต. 
 

4 จัดหาวัสดุส านักงาน 210,000.00 109,144.00 ทุกส่วนราชการ  
5 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ระดับอ าเภอ 

26,000.00 26,000.00 กองคลัง 
 

6 โครงการประชุมประชาคมจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 ส านักปลัด อบต. 
 

รวม 6 โครงการ 1,027,000.00 634,108.00   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ สายบ้านนายเทวิน ศรีนา
ถึงคลองชลประทาน 

229,000.00 214,000.00 กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางแยกเข้าบ้านโพนดู่ – บ้านนางสวรรค์  
วงค์ศรียา 

250,000.00 237,000.00 กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม สายภายในหมู่บ้าน 

280,000.00 266,000.00 กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 บ้านนากุง สายข้างสวนยางนายวัง
เหล่าสุวรรณ-ถนนสายนากุงไปต าบลค าพี้       
ต่อจากโครงการเดิม    

250,000.00 234,000.00 
 

กองช่าง 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขวาง 

130,000.00 129,000.00 กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายสอน วงศ์อินพ่อ – บ้านนายเกร็ด หลา
โพธิ์ ต่อจากโครงการเดิม 

250,000.00 249,000.00 กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด    
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์  

250,000.00 249,000.00 กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด    
หมู่ที่ 4 บ้านยางค า  

250,000.00 249,000.00 กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด    
หมู่ที่ 7 บ้านดินด า 

250,000.00 249,000.00 กองช่าง 
 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

10 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ า (คลองดาด
คอนกรีต) หมู่ที่ 8 บ้านหมากเฟือง 

250,000.00 249,000.00 กองช่าง  

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขานาแก (ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2) 

234,000.00 171,899.88 กองช่าง  

12 โครงการจดุตรวจและลดอุบตัิเหตบุนท้องถนน  
ช่วงเทศกาล 

50,000.00 49,990.00 ส านักปลดั อบต.  

13 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. 50,000.00 44,030.00 ส านักปลดั อบต.  
รวม 13 โครงการ 2,723,000.00 2,590,919.88   

 
รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศพด.หนองบ่อ) 

30,000.00 30,000.00 กองการศึกษาฯ  

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศพด.ดงขวาง) 

30,000.00 30,000.00 กองการศึกษาฯ  

รวม 2 โครงการ 60,000.00 60,000.00   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 

หมากเฟือง – บ้านป่าไร่ 
2,500,000.00  2,490,000.00 กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงขวาง- 
ห้วยนางออ 

500,000.00 495,000.00 กองช่าง  

รวม 2 โครงการ 3,000,000.00 2,985,000.00 กองช่าง  
รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ 3,060,000.00 3,045,000.00   

รวมโครงการที่ก่อหน้ีผูกพันและลงนามสัญญา 
จ านวน 52 โครงการ 

21,822,600.00 20,997,519.00   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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บัญชีครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 
 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย 
1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คส าหรับงาน

ประมวลผล 
21,000.00 21,000.00 ส านักปลดั อบต. งานการ

เจ้าหน้าที ่

2 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 

21,000.00 21,000.00 ส านักปลดั อบต. งานบริหาร 
งานทั่วไป 

3 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 

21,000.00 21,000.00 ส านักปลดั อบต. งาน
สาธารณสขุ 

4 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 

21,000.00 21,000.00 กองคลัง  

5 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน 5,000.00 5,000.00 กองสวัสดิการฯ  
6 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 22,000.00 19,800.00 ส านักปลดั อบต.  

รวม 6 รายการ 111,000.00 108,800.00   
รวมงบประมาณที่ด าเนินการทั้งสิ้น 21,933,360.00 21,106,319.00   

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ที่ไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน 
และลงนามในสัญญา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เยาวชน

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
15,000.00 - 

 
กองสวัสดิการฯ  

2 โ คร งการปลู กต้ น ไม้ เพื่ อ เฉลิมพระ เกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

20,000.00 - ส านักปลัก อบต.  

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 15,000.00 - ส านักปลัก อบต.  
4 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 
50,000.00 - ส านักปลัก อบต.  

5 โครงการ อบต. เคลื่อนที่  40,000.00 - ส านักปลัก อบต.  
รวม 5 โครงการ 140,000.00 -   

 

บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการ  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย 

1 ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,000.00 - ส านักปลดั อบต.  
รวมเป็นเงิน  1,000,000.00 -   

/บัญชีครุภัณฑ์... 
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ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

............................................... 
 

โครงการประชุมประชาคม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



14 
โครงการต าบลน่าอยู่ผู้คนใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



16 
สรุปแผนปฏิบัติการฯ โรงเรียน                                สรุปแผนปฏิบัติการฯ หมู่บ้าน              

 

       
 

สรุปแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยระดับต าบล 
 

 

 
 
  

คณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน 
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คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการประกวดหมู่บ้าน 
 

 
 

 
 

 
 

/พิธีมอบ... 
 

 

 

 



18 
พิธีมอบเกียรติบัตร 

ตาม “โครงการต าบลน่าอยู่ ผู้คนใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม”  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
............................................. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



19 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 
 

 
          รางวัลชนะเลิศ อนัดับ 2 บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1                     รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 บ้านดินด า หมู่ที่ 7                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ                                ชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านหมากเฟือง 

 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายฯุ                              กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
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อบต.หนองบ่อ เข้าร่วมประกวดระดับอ าเภอ 
ณ หอประชุมอ าเภอนาแก 

 

 
 
 

 
 

คณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยมซุ้ม อบต.หนองบ่อ 
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ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


