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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
อาเภอนาแก จ งหว ดนครพนม 

 
 
 



 
คำน า 

 
การจัดท าแผนการดำเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ    

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองบ่อ ต่อไปนั้น 

การวางแผนถือเป็นกลไกลส าคัญที่จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ บรรลุจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ โดยใช้กลยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวบรวมไว้ในแผนการด าเนินงาน    
โดยให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงที่มีการติดตามและประเมินผล       
โดยแผนงาน โครงการต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบทั้งภาครัฐ      
และภาคประชาชน กิจกรรมในแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปี งบประมาณ    
พ.ศ. 2565 จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตต าบลหนองบ่อ         
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ั1ั 
บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินการ ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ   
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ            
เพ่ือประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น “ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้นและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2465 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อและหน่วยงานที่เก่ียวข้องไดเ้ป็นอย่างดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท 

2.ัว ตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
2.1ัว ตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการพัฒนา มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก

รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
4. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบ่อ 
 

3. ขั้นตอน... 
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5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนสามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3 ข ้นตอนการจ ดท าแผนการด าเนินงาน 
 ั1ัข ้นตอนการจ ดท าร่างแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ            
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจาก
ส่วนราชการในพ้ืนที่ ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ รวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ หน่วยงานราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจและ         
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
            2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ   
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

4.ัประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
           1. ท าให้ทราบถึงเป้าหมายของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. ใช้ในการประสานการด าเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการ    
การด าเนินงานโครงการพัฒนากับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 3. ท าให้ผู้บริหารรับทราบแผนการด าเนินงาน โครงการพัฒนาประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ส าหรับใช้ในการก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4. ท าให้ผู้ปฏิบัติทราบและเข้าใจการด าเนินแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ และน าไปวางแผน
เตรียมการ และด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 5. ใช้ในการก าหนดแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 6. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิ... 
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แผนภูมิแสดงข ้นตอนการจ ดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

 
 

                                                                                                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                                                
คณะกรรมการสนับสนุน                                                                       
                                                                                                       ข้อมูลจากแผนชุมชน                                                              
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                  
                                                      
                                                                                                      หน่วยราชการส่วนกลาง 
                                                                                                      ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ   
                                                                                                          และหน่วยงานอื่น 
คณะกรรมการสนับสนุน      
                                                      จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุน      
                                                      เสนอร่างแผนด าเนินงาน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                   พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

 
 

                                                       เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น                                  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน              

 

 

 

 
 

 รวบรวมโครงการ 
       แผนงาน                          

 



 
แบบ ผด. 01 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการัััััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท ้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย ์      

    1.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 3 - 180,000 0.18 - 
    1.2 แผนงานงบกลาง 4 - 11,312,000 30.28 กองช่าง 
    1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 - 210,000 - กองการศึกษาฯ 
    1.4 แผนงานการศึกษา 5 - 3,822,870 - กองการศึกษาฯ 

รวมัั3ััโครงการั 6 - 15,524,870   
2.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว      

    2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2  221,000 0.60 กองการศึกษาฯ 
    2.2 แผนงานการเกษตร - - - - - 

รวมัั2ััโครงการ 2 - 221,000  - 
3.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาการเกษตร      
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
    3.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน - - - - - 
    3.3 แผนงานการเกษตร - - - - - 

รวมัั0ััโครงการ - - - - - 
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แบบ ผด. 01 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวิต      
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 2 - 140,000 - ส านักปลดั 
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
ัั 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 

รวมั2ัโครงการ 2 - 140,000 - - 
5.ัยุทธศาสตร์การปร บสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจ ดการภาคร ฐ      
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 - 276,000 0.75 ส านักปลดั 
    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - -  - 
ัััั5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1  124,000 0.34 กองช่าง 

รวมัั3ััโครงการัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั 3 - 400,000 1.09  
6.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาเมืองน่าอยู่      
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3  833,000   
    6.3 ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า - - - - กองช่าง 
    6.4 ส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างท่ัวถึง 1 8.33 225,000 9.90 กองช่าง 
    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 2 16.67 100,000 4.40 ส านักปลดั  
         และทรัพย์สิน      

รวมัั12ััโครงการ 12 100 2,273,000 100  
รวมท ้งสิ้นัั71ััโครงการ ัั71 100 20,560,680 100  
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แบบ ผด. 01 

บ ญชีสรุปจ านวนการจ ดซ้ือครภุ ณฑ ์
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ครุภ ณฑ ์      

   1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป    14 64.00                           467,300 34.88 ส านักปลดั 
   2. แผนงานสาธารณสุข           1 4.55 85,000 6.35 ส านักปลดั 
   3. แผนงานเคหะและชุมชน      1 4.55  657,000 49.04 กองช่าง 
   4. แผนงานการศึกษา             3 13.64  35,300 2.64 กองการศึกษาฯ 
   5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 13.64  95,000 7.09 กองสวัสดิการสังคม 

รวมัั22ััโครงการ 22 100 1,339,600 100  
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7 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือัรอบั6ัเดือน 

1ัตุลาคมั2564ั-ั31ัมีนาคมั2565 
 

 
ล าด บ 

ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 
โครงการ 

 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบ ญญ ติั 
(บาท) 

 
ลงนาม 
ส ญญา 

 
(เบิกจ่าย) 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1.ัยุทศาสตรก์ารพ ฒนาทร พยากรมนษุย์ 
ัััั1.1ัแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - 
ัััั1.2ัแผนงานงบกลาง 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7,416,000 7,416,000 3,418,200 3,997,800 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุน
สวัสดิการทาง
สังคมเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3,580,800 1,622,800 1,622,800 1,958,000 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

84,000 84,000 39,000 38,500 

รวมั3ัโครงการ 11,080,800 9,122,800 5,080,000 5,994,300 
ัััั1.3ัแผนงานศาสนาว ฒนธรรมและน นทนาการ 

- - - - - - - - 
ััั1.4ัแผนงานการศกึษา 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียน
การสอน) ฯ   
ค่าอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

698,910 303,300 303,300 395,610 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 
 

จัดหาอาหาร
เสริม(นม) 
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

887,210 887,210 302,978.08 423,202.48 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 
 

อุดหนุน
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

1,488,000 
 

744,000 744,000 744,000 

รวมั3ัโครงการ 3,074,120 1,934,510 1,350,287.08 1,562,812.48 
รวมท ้งสิ้น 14,154,920 11,057,310 6,430,278.08 7,557,112.48 

 
 
 

/ล าดับที่... 
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ล าด บ 
ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 
โครงการ 

 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบ ญญ ติั 
(บาท) 

 
ลงนาม 
ส ญญา 

 
(เบิกจ่าย) 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

2.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาและและสง่เสริมการท่องเที่ยว 

ัััั2.1ัแผนงานการศาสนาว ฒนธรรมและน นทนาการ 

1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

กอง
การศึกษา 

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

2. 
 
 
 
 
 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม 
โครงการจัดงานบุญ
ประเพณีท้องถิ่น 
หมู่ท่ี      1 -12 

กอง
การศึกษาฯ 

181,000 168,000 168,000 26,000 

รวมั2ัโครงการ 201,000 184,080 184,080 29,920 

3.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาการเกษตร 

- - -  
- 

-  
- 

 
- 

- 

4.ัยุทธศาสตรก์ารพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวติ 

1 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) 

 
ส านักปลัด 

50,000 50,000 50,000 0.00 

รวมั1ัโครงการ 50,000 50,000 50,000 0.00 

5.ัยุทธศาสตร์การปร บสมดุลและเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจ ดการภาคร ฐ 

ัััั5.1ัแผนงานบรหิารงานท ่วไป 

1 การปรับสมดุล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการพัฒนา
บุคลากรและศึกษา
ดูงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ 

ส านักปลัด 250,000 249,910 249,910 90.00 

2 การปรับสมดุล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองสังข์ 

ส านักปลัด 26,000 26,000 26,000 0.00 

รวมั2ัโครงการ 276,000 275,910 275,910 90.00 

 
 
 
 
 
 

 
/ล าดับท่ี... 
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ล าด บ 

ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 
โครงการ 

 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบ ญญ ติั 
(บาท) 

 
ลงนาม 
ส ญญา 

 
(เบิกจ่าย) 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

    5.2ัแผนงานเคหะและชุมชน 

- - -  
- 

-  
 - 
 

 
- 

- 

ัััั5.3ััแผนงานเคหะและชุมชน 

1 การปรับสมดุล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการปรับปรุง
ศาลาท่ีประชุม
ประชาคมประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 
บ้านหนองบ่อน้อย 

กองช่าง 124,000 123,000 123,000 1,000 

รวมั1ัโครงการ 124,000 123,000 123,000 1,000 

 
รวมท ้งสิ้น 

400,000 3,98910 398,910 1,090 

6.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาเมืองน่าอยู่ 

ัััั6.1ัแผนงานเคหะและชุมชน 

- - - - - - - - 

    6.2ัแผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนาเมือง
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด หมู่ท่ี 3 บ้าน
โนนสังข์ 

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

2 การพัฒนาเมือง
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด หมู่ท่ี 4 บ้าน
ยางค า 

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

3 การพัฒนาเมือง
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด หมู่ท่ี 7 บ้าน
ดินด า 

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

รวมั3ัโครงการ 833,000 768,500 768,500 64,500 

ัััั6.3ัแผนงานเคหะและชุมชน 

- - - - - - - - 

ัััั6.4ัแผนงานเคหะและชุมชน 

- - - - - - - - 

ัััั6.5ัแผนงานเคหะและชุมชน 

รวมท ้งสิ้นั3ัโครงการ 833,000 768,500 785,000 64,500 
ผลการด าเนนิโครงการรอบั6ัเดือน 15,638,920 12,458,800 7,831,777.00 7,653,532.48 

 
 

 


