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สมยัสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2  
 
 



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        
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน       
ต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ขึ้น          
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ และสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ และประชาชนมีความพึงพอใจ     
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

   
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
           ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วัน โดยอย่างน้อย   
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 

           ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต 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 าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต 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 าเพื่อการอุปโภค–บริโภค และการเกษตร 
 10. ให้มีการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
 11. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า   
 
 
 

/ค. ยุทธศาสตร์… 
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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) จัดท า/ทบทวน พ.ศ. 2564 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตอ่ไป 
 
 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

- - - - - - - - 14 16,780,000 14 16,780,000 

ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

      10 850,000 8 850,000 50 4,520,000 

ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

      10 1,300,000 8 1,530,000 38 5,350,000 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

      10 770,000 10 750,000 42 4,250,000 

ด้านการพัฒนาการ 
ปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

      11 3,536,000 13 2,876,000 51 12,734,000 

ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

      33 11,960,000 33 11,070,000 98 33,830,000 

รวมทั้งสิ้น       95 55,271,000 94 33,990,000 363 157,512,500 
  

 
 
 
 

/การจัดท า... 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
           ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ งบประมาณ 20,512,360 บาท
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 14,253,540 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 214,000 
การพัฒนาการเกษตร 2 184,000 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 6 515,000 
การพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6 1,080,000 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 24 3,338,400 
รวมทั้งสิ้น 57 19,584,940  

 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ต าบล
หนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

         90,000 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบล
หนองบ่อ 

ผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้านในต าบล
หนองบ่อ 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ต าบลหนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

         65,000 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ต าบล
หนองบ่อ 

ผู้สูงอายุ ต าบล
หนองบ่อ 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการฝึกอบรม/ฝึก
อาชีพของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

         45,000 เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีรายได้ในการ
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุต าบล
หนองบ่อ 

รวม  3 โครงการ         200,000   
    1.2 แผนงานงบกลาง 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนนุการสร้าง
หลักประกันรายได้     
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7,416,000 เพื่อจ่ายเป็น
เบี้ย 
ยังชีพชวีิต
ผู้สูงอาย ุ

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบล 
หนองบ่อ 

 
/ล าดับ... 
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ล าดับ 
   ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนนุ
สวัสดิการทาง
สังคม ให้แก่ผู้
พิการหรือทุพล
ภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3,580,000 เพื่อจ่ายเป็นเบี้ย
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบล 
หนองบ่อ 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนนุการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปว่ยเอดส์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

84,000 ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้ในการยงั
ชีพ  

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองบ่อ 

4 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สป.สช.) 

ส านักปลัด 95,000 เพื่อเงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สป.สช.) 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สป.สช.) 

รวม  4  โครงการ 11,175,000   
    1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการจัดงาน
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดต าบลหนอง
บ่อ  

กอง
การศึกษาฯ 

100,000 เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชน
ต าบลหนองบ่อมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
หนองบ่อมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ยุ่ง
เก่ียวยาเสพติด 

2. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

48,000 เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชน
ต าบลหนองบ่อมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
หนองบ่อมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ยุ่ง
เก่ียวยาเสพติด 

รวม 2 โครงการ 148,000   
   1.4 แผนงานการศึกษา 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

กอง
การศึกษา ฯ 

633,870 เพื่อให้เด็กได้รับ
การพัฒนาทุก
ด้าน 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับสื่อการ
เรียนการสอน 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

กอง 
การศึกษา ฯ 

40,000 เพื่อให้เด็กได้เข้า
รวมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย ์

 
ล าดับที่... 

 



5 
 

ล าดับ 
   ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

กอง 
การศึกษา ฯ 

   1,474,200 เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์

เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน ์

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

อุดหนุนสนบัสนุน
อาหารกลางวัน 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษา ฯ 

      442,470 เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน ์

4 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

อุดหนุนโรงเรียน
ตามโครงการ
จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษา ฯ 

         80,000 เพื่อให้เด็กได้รับสื่อ
การเรียนการสอน 

เด็กได้รับสื่อการ
เรียนการการสอน 

5 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

อุดหนุนโรงเรียน
หนองบ่อวิทยา 
นุกูล 

กอง 
การศึกษา ฯ 

         30,000 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโรงเรียน
หนองบ่อวิทยานุ
กูล ในการ
ด าเนินงานตาม 
“โครงการ To Be 
Number One” 
เป็นหนึ่งไมพ่ึ่งยา
เสพติด” 

นักเรียนโรงเรียน
หนองบ่อวิทยานุ
กูลไม่ยุ่งเก่ียวยา
เสพติด 

6 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

อุดหนุนโรงเรียน
หนองบ่อวิทยา 
นุกูล 

กอง 
การศึกษาฯ 

        30,000 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโรงเรียน
หนองบ่อวิทยานุ
กูล ในการ
ด าเนินงานตาม 
“โครงการอบรม
ปลุกจิตส านึก
เยาวชนนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนโรงเรียน
หนองบ่อวิทยานุ
กูลมีจิตส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                                                รวม 7 โครงการ    2,730,540   
รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 14,253,540   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1 การพัฒนา
และ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน 
วันลอยกระทง 

กอง
การศึกษา ฯ 

20,000 เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนไดส้ืบ 
สานงานประเพณี
ท้องถิ่น 

2.  การพัฒนา
และ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนบัสนุน
งานบุญประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา ฯ 

161,000 เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนไดส้ืบ 
สานงานประเพณี
ท้องถิ่น 

 
/ล าดบัที่... 
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ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

3 การพัฒนา
และ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ า
พระภูถ้ าพระ 

กอง 
การศึกษาฯ 

       13,000 เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีสรงน้ า
พระภูถ้ าพระ 

ประชาชนไดส้ืบสาน
ไว้เป็นงานประเพณี
ของท้องถิ่น 

4 การพัฒนา
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบล
หนองบ่อ 

กอง 
การศึกษาฯ 

        20,000 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดนหุนอุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
ต าบลหนองบ่อ 

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสภา
วัฒนธรรมต าบล 
หนองบ่อ 

รวม 4 โครงการ        14,000   
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ       214,000   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
    3.1 แผนงานการเกษตร 

1  การ
พัฒนาการ
เกษตร 

โครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิ  
ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิระ 
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุทาพิมล
ลักษณ พระบรม
ราชิน ี

ส านักปลัด 
อบต. 

       15,000 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสทิร  
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิระเกล้า
เจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พชัรสุทา
พิมลลักษณ     
พระบรมราชนิ ี

ประชาชนต าบล
หนองบ่อน้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

    2 การ
พัฒนาการ
เกษตร 

โครงการฝึกอบรม
ฝึกอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ เยาวชน 
ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

       45,000 เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
เยาวชน  ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และ 
ผู้ด้อยโอกาสมี
รายได้และมีงานท า 

ผู้สูงอายุ เยาวชน  
ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์  
มีรายได้และมี
งานท า 

3 การ
พัฒนาการ
เกษตร 

โครงการปรับปรุง
ศาลาทีป่ระชุม
ประจ าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองบ่อน้อย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

      124,000 เพื่อเป็นสถานที่จดั
ประชุมและ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

บ้านหนองบ่อ
น้อย  

                               รวม 3 โครงการ 184,000   
รวมทั้งสิ้น  3 โครงการ       184,000   

 
ล าดับที่... 
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ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    4.1  แผนงานสาธารณสุข 

1 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 
อบต. 

110,000 เพื่อจัดซื้อน้ ายา
เคมีทรายอะเบท 
น้ ามันเบนชิน และ
ดีเชล  

จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

2 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

10,000 เพื่อให้สุนัขและ
แมวไม่เป็นโรคพิษ
สุนัขบา้  

จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

3 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 

ส านักปลัด 
อบต. 

10,000 เพื่อป้องกันผู้ติด
เชื้อรายใหม่  

ประชาชนใน
ต าบลหนองบ่อ 

4 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอาสา 
สมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) หมู่ที่ 6 

ส านักปลัด 
อบต. 

50,000 เพื่อให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานดา้น
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ต าบลหนองบ่อ 

5 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
อบต. 

240,000 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการ
ด าเนินงาน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

6 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

ส านักปลัด 
อบต. 

95,000 เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  

ประชาชนต าบล
หนองบ่อ 

รวม 6 โครงการ 515,000   
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 การปรับ
สมดุลและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ศึกษาดูงาน 
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ 

ส านักปลัด 
อบต. 

250,000 เพื่อพัฒนา
บุคลากร และ
ศึกษาดูงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
บ่อ 

บุคลากร 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
บ่อ 
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ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

2 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร 
“การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธผิลใน
การปฏิบัติงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

ส านักปลัด 
อบต. 

    16,000 เพื่อพัฒนา
บุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ 

บุคลากร 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
บ่อ มีความรู้
เพิ่มข้ึน 

3 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน  
ระยะที่ 3 

กองคลัง    200,000 เพื่อให้ อบต.หนอง
บ่อ มีรายได้เพิ่มข้ึน 

อบต. หนองบ่อมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

รวม  3 โครงการ   466,000   
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 การพัฒนาการ
ปรับสมดลุและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการประชุม
ประชาคมจัดท า/
ทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต. 

     25,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 

2 การพัฒนาการ
ปรับสมดลุและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อุดหนุน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
หนองสังข์)  

ส านักปลัด 
อบต. 

     26,000 เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที ่

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที ่

                                                 รวม 2 โครงการ   517,000   
    5.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 การพัฒนาการ
ปรับสมดลุและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาพักญาติ
พร้อมก่อสร้าง
ห้องน้ าป่าช้าบ้าน
หมากเฟือง 

กองช่าง     338,000 เพื่อให้มีศาลา
เอนกประสงค์ และ
ห้องน้ ารองรับผู้มา
ร่วมงานศพ 

ต่อเติมศาลาพัก
ญาติ 1 หลัง 
พร้อมห้องน้ า 
 

รวม  1 โครงการ     338,000   
รวมทั้งสิ้น     855,000   
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ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตภายในต าบล 
หนองบ่อ บ้านหนองบ่อ  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 55,700 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

2 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในต าบล  
หนองบ่อ บ้านโนนสังข์  
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 130,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

3 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในต าบลหนอง
บ่อ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5 

กองช่าง 52,300 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

4 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในต าบล 
หนองบ่อ บ้านโพนงาม  
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 101,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

5 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตภายในต าบล
หนองบ่อ บ้านดินด า 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง 86,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

6 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีต ภายใน 
ต าบลหนองบ่อบ้านหมาก
เฟือง หมู่ที่ 8 

กองช่าง 60,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

7 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในต าบลหนอง
บ่อ บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 

กองช่าง 109,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร  

ถนน 1 สาย 

8 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในต าบลหนอง
บ่อ บา้นนากุง หมู่ที่ 10 

กองช่าง 70,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร  

ถนน 1 สาย 

9 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในต าบล 
หนองบ่อ บ้านหนองบ่อน้อย 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง 145,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

10 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ 

กองช่าง 179,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

11 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ 

กองช่าง 177,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ถนน 1 สาย 

 
ล ำดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

12 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 บ้านยางค า 

กองช่าง 177,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน 1 สาย 

13 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม 

กองช่าง 227,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน 1 สาย 

14 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านดินด า 

กองช่าง 179,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน 1 สาย 

15 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 

กองช่าง 177,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน 1 สาย 

16 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 บ้านนากุง 

กองช่าง 179,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน 1 สาย 

17 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู ่

กองช่าง 183,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน 1 สาย 

รวม 17 โครงการ  3,141,000   
     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข ์

กองช่าง 268,000 เพื่อให้ระบายน้ าไหล
สะดวกลดปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า  
1 แห่ง  

2 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 4 บ้านยางค า 

กองช่าง 300,000 เพื่อให้ระบายน้ าไหล
สะดวกลดปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า  
1 แห่ง  

4 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 7 บ้านดินด า 

กองช่าง 265,000 เพื่อให้ระบายน้ าไหล
สะดวกลดปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า  
1 แห่ง  

5 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง 
วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ 

กองช่าง 21,000 เพื่อให้ระบายน้ าไหล
สะดวกลดปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า  
1 แห่ง  

รวม 4 โครงการ 854,000   
   6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนา
เมือง 
น่าอยู่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานาแก 

กองช่าง 122,400 เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

หมู่ที่ 8 บ้าน
หมากเฟือง 

รวม  1  โครงการ 122,400   

 

 

ล ำดับ... 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 การพัฒนาเมือง 

น่าอยู่ 
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ส านักปลดั
อบต. 

       25,000 เพื่อให้สมาชิก     
อปพร. ตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ี  

สมาชิก อปพร. 
เจ้าหน้าท่ีอบต.     
หนองบ่อ 

2 การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ส านักปลดั
อบต. 

        
50,000 

เพื่อให้สมาชิก     
อปพร. ตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ี  

สมาชิก อปพร. 
เจ้าหน้าท่ี อบต.     
หนองบ่อ 

รวม  2 โครงการ        75,000   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ฉ. การใช้จ่าย... 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จ านวนเงิน 19,721,160.36 ล้าน
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 20 โครงการ จ านวนเงิน 18,610,178.35 ล้านบาท และครุภัณฑ์ตาม
ข้อบัญญัติที่ด าเนินการ จ านวน 6 รายการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 16 14,253,540 16 14,253540 
การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

4 214,000 4 214,000 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 7 812,569.90 7 812,000 
การพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5 1,035,000.00 5 1,035,000.00 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 24 3,338,400 9 1,856,808.09 
รวม 45 18,311,758.35 45 18,311,758.35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ที่มีการกอ่หนี้ผูกพัน/ลงนาม        
ในสัญญา มีดังนี ้
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
(บาท) 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       1.1 งานส่งเสริมสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน 

1. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายตุ าบล
หนองบ่อ 

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

2 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย ์

สนับสนุนโครงกำร
สวัสดิกำรชุมชน 

        20,000          20,000 20,000 0.00 

                                      รวม 2 โครงการ       110,000        61,200 61,200 48,800 
        1.2. แผนงานงบกลาง 

1.  กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย ์

สนับสนุนกำรสร้ำง
หลักประกันรำยไดผู้้งอำย ุ

    7,416,000     7,416,000 6,925,100 
 

490,900 

2 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย ์

สนับสนุนสวัสดิกำรทำง
สังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือ   
ทุพลภำพ 

    3,580,800     3,580,800 3,230,400 350,400 
 

3 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย ์

สนับสนุนกำรสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

        84,000         84,000 78,000 6,000 

                                       รวม 3 โครงการ  11,080,000     11,080,800 10,161,500 846,400 
       1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

1 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย ์

โครงกำรจดังำนวันลอย
กระทง 

         20,000         16,080 
 

           16,080 
 

      3,920 

                                   รวม  1  โครงการ        20,000         16,080          16,080       3,920 

       1.4 แผนงานการศึกษา 
1 กำรพัฒนำ

ทรัพยำกร
มนุษย ์

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน) 

     698,910      633,800 633,800       65,110 

2 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย ์

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำอำหำร
กลำงวัน) โรงเรียน 

     1,568,000      1,568,000 1,484,000       80,910 
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ล าดับ

ที่ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

3 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย ์

จัดหำอำหำรเสริม (นม) 
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

 1,484,000        887,210 887,210    596,790 

4 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย ์

อุดหนุนส ำหรับสนับสนนุ
ค่ำอำหำรกลำงวนัศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

887,210    874,008.32 874,088.32 13,121.68 

                                      รวม  3  โครงการ   6,802,910    5,544,220 3,009,010 742,810 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

โครงกำรจัดงำนวัน
ลอยกระทง 

20,000 16,080 16,080 3,920 

2 กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 – 12 
ตำมโครงกำรจัดงำน
ประเพณี 

161,000 161,000 161,000 0.00 

3 กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภำวฒันธรรม
อ ำเภอนำแก 

60,000        60,000         60,000           0.00 

รวม  3  โครงการ      241,000      237,080      237,080        3,920 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
    3.1 แผนงานการเกษตร 

- - - - - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสังคมและคุณภาพชีวิต 
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 

1 กำรพัฒนำกำร
สังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรรณรงค์และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

110,000 81,104 81,104 28,896 

2 กำรพัฒนำกำร
สังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสนุัขบำ้ 

10,000 3,600 3,600 6,400 

3 กำรพัฒนำกำร
สังคมและ
คุณภำพชีวิต 

สมทบกองทุน
หลักประกันแห่งชำติ 
(สปสช.) 

95,000 95,000 95,000 0.00 

4 กำรพัฒนำกำร
สังคมและ
คุณภำพชีวิต 

อุดหนุนโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข (สปสช.) 

240,000 240,000 240,000 0.00 
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ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
(บาท) 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

5 กำรพัฒนำกำร
สังคมและ

คุณภำพชีวิต 

อุดหนุนอำสำสมัคร       
สำธำรณสุข (อสม.) 

50,000 50,000 50,000 0.00 

                                       รวม  5  โครงการ     505,000    469,704       469,704     25,296 
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ 

250,000 249,910      249,910        90.00 

2 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

อุดหนุนองค์การบริหาร
หนองสังข์ 

26,000 26,000 26,000 0.00 

รวม  2 โครงการ 276,000   275,910     275,910      90.00 
    5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศาลาพักญาติพร้อม
ก่อสร้างห้องน้ าปา่ชา้
บ้านหมากเฟือง 

   338,000    265,000    263,000       2,000 

รวม 1 โครงการ 338,000 265,000    263,000       2,000 
รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ 614,000 540,910   538,910       2,090 

6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ 

  217,000          0.00      216,000        1,000 

2 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านยางค า 

   217,000    217,000     216,000        1,000 

3 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 

   217,000    216,000     216,000        1,000 

4 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ที่ 10 บ้านนากุง 

   217,000    216,000     216,000        1,000 
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ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
อนุมัติ (บาท) 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

5 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู ่

     217,000    216,000     216,000      1,000 

6 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม 

    217,000   216,000      216,000      1,000 

รวม  6  โครงการ 1,302,000 1,081,000 1,296,000       6,000 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข ์

     268,000   246,000    246,000 22,000 

2 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 4 บ้านยางค า 

    229,000   229,000 229,000 0.00 

3 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 4 บ้านยางค า 

    300,000   283,500 283,500 16,500 

4 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 7 บ้านดนิด า 

    265,000   239,000 239,000 26,000 

รวม  4 โครงการ 1,060,000 997,500 997,500 64,500 
6.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

- - - - - - - 
6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

1 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ 

    336,000 -     333,000      3,000 

รวม  1 โครงการ     336,000 -     333,000      3,000 
รวมทั้งสิ้น  11 โครงการ 2,698,000 -     333,000      3,000 

6.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1 
การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ 

โครงการจุดตรวจ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาล 

      25,000 
 

   47,800 
 

      47,800      2,200 

รวม  1  โครงการ 25,000 47,800 47,800 2,000 
รวมทั้งสิ้น 22,095,910 20,076,294 17,151,704 1,748,736 

 
 

 
 



 
รายละเอียดโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   

    
ล าดับ

ที ่

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

16,000  

2 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล
หนองบ่อ 

60,000  

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

90,000  

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 10,000  
4 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 130,000  
5 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี   ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุ
ทาพัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

20,000  

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 20,000  
7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงดู่งาม 20,000  
8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากุงยางค า 20,000  
9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟือง 20000  

10 อุดหนุนโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 30,000  
11 อุดหนุนโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 30,000  

 
 
 

   
                                                                                                             

 
 
 

               
 



 
บุญชีครุภัณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2564 
 

ล าดับที่ ประเภท โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 980,000 980,000 -  
2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 47,000 45,100 1,900  
3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 55,000 45,000 1,000  
4 ครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องเติมลมยางอัตโนมัติ 25,000 24,000 1,000  
5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 16,000 16,000 - 

 
 

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 22,000 - 
 

 

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกระจก 12,900 12,900 -  
8 ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 5,100 5,100 -  
9 ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกระจก 4,300 4,300 -  

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 1,700 1,700 -  
11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 22,000 - 

 
 

 



 
1.4 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน 
 การติดตามและประเมินผลโครงการท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงาน

หรือโครงการที่ได้ด าเนินไปแล้วนั้น น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รั บการแก้ไขด้วยวิธีการใด 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีการติดตามประเมินผล คือ 
  1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ
และข้ันตอนในการด าเนินงาน 
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป้าหมาย          
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน                  
ในต าบลหนองบ่อ 
 1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  1. การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  2. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย         
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  3. ยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการได้  

……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


