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  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น เป็นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งที่จัดทำให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน  สามารถตอบสนองต่อ
การทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนไว้ด้วย  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดี  แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะ
บ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงาน
เป็นไปตาม หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  2563  ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุง และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที ่เก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เช่ือถือได้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลบริหารงานท้องถิ่น และนำไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  ประจ าปีงบประมาณ  2563   ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 

.................................................................... 
 ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ได้จัดประชุม
เมื่อวันที่  14 ตุลาคม  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ  2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 
ถึง เดือน กันยายน  2563  มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณ  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561– 2565), แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1),แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561– 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2จ านวน  136  โครงการ  งบประมาณ  จ านวน  
45,136,300 บาท 

2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปีท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 
2565) ประจ าปีงบประมาณ  2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน  2563  มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  102  โครงการ (โครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 99 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 16 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ  75.00  ของจ านวน
โครงการทั้งหมด  และเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ จ านวน  28,926,773.07  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
68.65  ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด  ตามรายละเอียดการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จ านวน 36  โครงการ งบประมาณ       
                     7,751,301.07  บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ  
                     13 โครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม  จ านวน 28  

โครงการ  งบประมาณ 16,479,828.00 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 17  
                     โครงการ  งบประมาณ  3,312,904.00 บาท   
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  จ านวน 5  

โครงการ  งบประมาณ 370,355.00 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8  

โครงการ  งบประมาณ  142,820.00  บาท  
ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณ  

869,565.00  บาท  (ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 
โครงการ) 

2.  ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  2563   
1. ควรพิจารณาด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุดเช่น การแก้ไข

ปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าอุปโภค- บริโภค 
2. เพ่ิมงบประมาณให้ชุมชนอีกจะดีมาก 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
........................................................ 

1.   วิสัยทัศน์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

“ เศรษฐกิจเข้มแข็ง  ประชาชนมั่นใจ  ความรู้ก้าวไกล  ใส่ใจสุขภาพ” 
 

2.  พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้เพียงพอ 
2. บ ารุงและส่งเสริมอาชีพของประชาชน ยึดหลักการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    และเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
3. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ 
   รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน 
4. จัดให้มีสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้ติดเชื่อเอดส์ 
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7. ป้องกัน  โรคติดต่อ  ป้องกันอุบัติภัย  จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมสร้างสุขภาพและจัดการแข่งขันกีฬา อบรม  

 ความรู้เกี่ยวกับกีฬาในทุกระดับ 
8. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและโครงการบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมเพื่อ     
    ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
9. จัดหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจัดให้มีการบริการ    

ที่รวดเร็วและเป็นธรรมกับประชาชนทุกคน 
 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 เป้าประสงค์ : 

1. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในการด ารงชีวติอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน  

 ตัวช้ีวัด : 
  1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  2. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
 กลยุทธ์  :  จัดให้มีและบ ารุงร ักษ าทา งบก  ทางน้ า และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 :  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
                                   และสังคม 
 เป้าประสงค์ : 

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคม 

 

 ตัวช้ีวัด : 
  1. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ 
  2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด 
  3. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ :    

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
2. ลดปัญหายาเสพติด เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้สังคม 
3. พัฒนาแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 :  ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา 
                             ท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ : 
1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ทัน     
   เหตุการณ์แก่ประชาชน 
2. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่   
   กับท้องถิ่นสืบไป 

 ตัวช้ีวัด  :   
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา    
   ขั้นพ้ืนฐาน 
2.ร้อยละของประชาชนทีได้รับการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น 

 กลยุทธ์  :   
1.  ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้และข่าวสาร 

 2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เป้าประสงค์  :   

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน ชุมชนเกิดสังคมแห่งความ
ปลอดภัยและเก้ือกูลกัน    
 ตัวช้ีวัด  :    

1. ร้อยละของประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพิ่มข้ึน  
2. ร้อยละของประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 กลยุทธ์  :    
1.  เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ต าบล  
2.  เพ่ิมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 :  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์  :  คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้แก่สิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด  :    

1. จ านวนพื้นที่ป่าชุมชนได้รับการฟื้นฟูและปลูกป่าเพ่ิมข้ึน 
  2. ร้อยละของประชาชนที่บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 กลยุทธ์  :    
1. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
2. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดตามหลักวิชาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 :  พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 
 เป้าประสงค์  :  ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และการบริการ  

                      ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด  :    

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ 
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 กลยุทธ์  :    
 1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 2. เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 

แบบที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินการ 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
     ของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของจังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ในปี  2563 ที่ผ่านมา  ดังนี ้
1.  จ านวนโครงการ  และงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

 
23 

 
6,877,900 

 
31 

 
10,113,600 

 
36 

 
13,179,100 

 
26 

 
7,330,200 

 
19 

 
5,150,000 

 
133 

 
38,889,000 

   1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 2,950,000 7 2,333,000 13 2,484,700 3 900,000 4 1,300,000 43 10,670,200 
รวม 38 9,827,900 38 12,446,600 49 15,663,800 29 8,230,200 23 6,450,000 176 49,559,200 

2  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต และสร้างความเขม้แข้ง
ของครอบครัวและสังคม 
2.1 แผนงาน งบกลาง  

 
 

3 

 
 

14,240,000 

 
 

3 

 
 

14,240,000 

 
 

3 

 
 

14,240,000 

 
 

3 

 
 

14,240,000 

 
 

3 

 
 

14,240,000 

 
 

15 

 
 

71,200,000 
2.2 แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ 5 230,000 7 271,000 8 520,000 8 495,000 8 475,000 35 1,846,000 
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   4 140,000 3 100,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 16 420,000 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 6 653,000 5 568,000 19 563,000 5 563,000 5 563,000 26 2,918,000 
2.5 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 150,000 1 150,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 600,000 
2.6 แผนงาน เคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 3,000,000 1 3,000,000 2 3,300,000 4 9,300,000 
2.7 แผนงาน เกษตร 1 10,000 2 110,000 0 0 0 0 0 0 3 120,000 

รวม 20 15,423,000 21 15,439,000 35 18,483,000 21 18,458,000 22 18,738,000 104 86,396,000 
3  ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.1 แผนงาน การศึกษา 

 
 

8 

 
 

6,410,000 

 
 

9 

 
 

6,610,000 

 
 

10 

 
 

5,310,500 

 
 

9 

 
 

5,280,000 

 
 

10 

 
 

5,300,000 

 
 

45 

 
 

28,880,000 
   3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 190,000 6 120,000 7 130,000 8 100,000 8 300,000 35 840,000 
   3.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 12,000 1 12,000 2 45,000 2 45,000 2 45,000 8 159,000 

รวม 15 6,612,000 16 6,742,000 19 5,485,500 19 5,425,000 20 5,645,000 88 29,879,000 

 



7 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
   4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

2 

 
 

150,000 

 
 

3 

 
 

620,000 

 
 

3 

 
 

170,000 

 
 

3 

 
 

170,000 

 
 

12 

 
 

1,160,000 

   4.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน   5 670,000 5 990,000 8 431,000 7 341,000 7 441,000 31 2,783,000 

   4.3 แผนงาน สาธารณสุข   1 50,000 1 50,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 220,000 

   4.4 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,200,000 

   4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 300,000 0 0 1 300,000 

รวม 8 1,070,000 9 1,490,000 13 1,291,000 13 1,051,000 12 851,000 54 5,663,000 

5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
   5.1 แผนงานเกษตร 

 
 

1 

 
 

20,000 

 
 

2 

 
 

50,000 

 
 

3 

 
 

72,000 

 
 

2 

 
 

50,000 

 
 

3 

 
 

72,000 

 
 

11 

 
 

264,000 

   5.2 แผนงาน สาธารณสุข 1 100,000 4 240,000 7 361,000 6 316,000 6 316,000 23 1,288,000 

รวม 2 120,000 6 290,000 10 433,000 8 366,000 9 388,000 34 1,552,000 

6  พัฒนาระบบการบริหารกจิการที่ดี 
6.1  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 

 
40,000 

 
1 

 
30,000 

 
2 

 
30,000 

 
2 

 
30,000 

 
2 

 
30,000 

 
8 

 
160,000 

6.2 บริหารงานท่ัวไป 5 650,000 6 455,000 7 550,000 6 511,000 6 511,000 30 2,668,000 

6.3 เคหะและชุมชน 1 300,000 1 150,000 1 200,000 1 6,000,000 1 6,000,000 5 12,650,000 

รวม 7 990,000 8 635,000 10 780,000 9 6,541,000 9 6,541,000 43 15,478,000 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02 90 34,042,900 98 37,042,600 136 42,136,300 99 40,071,200 95 38,613,000 518 191,906,000 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02/1 5 3,742,000 14 58,013,000 12 40,300,000 7 37,700,000 5 84,200,000 43 223,955,000 

สรุปโครงการและงบประมาณทั้งหมด 95 37,784,900 112 95,055,600 148 82,436,300 106 77,771,200 100 122,813,000 561 415,861,000 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ โครงการที่ไม่ได้
ต้ังใน

ข้อบัญญัติ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 22.22 18 85.71 0 0 13 52 49 36.03 
2. ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว และสังคม 

28 34.57 0 0 4 30.77 5 20 35 25.74 

3. ด้านการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น               

17 20.99 0 0 1 7.69 2 8 19 13.97 

4. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

5 6.17 0 0 6 46.15 2 8 13 9.56 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 9.88 0 0 1 7.69 2 8 10 7.35 

6. พัฒนาระบบการบรหิาร
กิจการที่ด ี

5 6.17 3 14.29 1 7.69 1 1 10 7.35 

รวม 81 100 21 100 13 100 25 100 136 100 
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3.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5,890,301.07 21.79 1,861,000 98.39 7,751,301.07 26.80 
2. ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว และสังคม 

16,479,828.00 60.96 0 0 16,479,828.00 56.97 

3. ด้านการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น               

3,282,404.00 12.14 30,500 1.61 3,312,904.00 11.45 

4. ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

370,355.00 1.37 0 0 370,355.00 1.28 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

142,820.00 0.53 0 0 142,820.00 0.49 

6. พัฒนาระบบการบรหิาร
กิจการที่ด ี 869,565.00 3.22 0 0 869,565.00 3.10 

รวม 27,035,293.07 100 1,891,500 100 28,926,793.07 100 
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4.  การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2563 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ก่อสร้างฝายทดน้ าล้นผ่าน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 
ม. ยาว 15.00 ม. สูง 2.00 ม.  

- / - 499,000 499,000 

ขุดลอกหนองฝาย หมู่ที่ 4 กว้าง 28.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรความจุ 
8,400 ลบ.ม. 

- / - 483,000 483,000 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่าน หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 11.00 ม. สูง 2.00 ม. 

- / - 452,600 452,600 

ขุดลอกหนองโพธิ์ หมู่ที่ 12 กว้าง 50.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. ลึก 1.20 ม. ปริมาตรความจุ 
8,400 ลบ.ม. 

- / - 482,000 482,000 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่าน หมู่ที่ 12 กว้าง 4.00 
ม. ยาว 15.00 ม. สูง 2.00 ม. 

- / - 499,000 499,000 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองช้าง อบต.หนองแวง อ.เกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

- / - 30,500 30,500 

รวม 
 

- 6 - 2,415,600 2,415,600 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้      
............................................................................................................................. ............................................. 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
2.  วัน / เดือน / ปีที่รายงาน    14 ตุลาคม 2563 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2563 
3.  จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ ร้อยละของ
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 49 36 73.47 
2. ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว และสังคม 

35 28 80.00 

3. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่               

19 17 89.47 

4. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

13 5 38.46 

5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 8 80.00 

6. พัฒนาระบบการบรหิารกิจการที่ดี 10 8 80.00 
รวม 136 102 75.00 
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4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
        4.1  หน่วยวัด :  ระดับความถึงพอใจ  มีค่าเป็นร้อยละ 

4.2  ความถ่ีในการวัด :  ปีละ  1  ครั้ง 
4.3  แหล่งข้อมูล  :  จากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบส ารวจ  100  ฉบับ 
4.4  เกณฑ์ในการพิจารณา  :  สัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีค่ามากกว่าร้อยละ  50  

แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  แต่ถ้ามีค่าร้อยละของ
ประชาชนที่พอใจและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ  50  แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่สามารถเนินงาน 
ได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตารางแสดงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 35 63 2 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
36 61 3 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

31 66 4 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

29 66 6 

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

27 62 11 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 26 65 9 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

40 60 0 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 38 60 2 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 35 65 0 

รวม 33 63.11 4.11 
 

 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
1. ควรพิจารณาด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุดเช่น การแก้ไข

ปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าอุปโภค- บริโภค 
2. เพ่ิมงบประมาณให้ชุมชนอีกจะดีมาก 

 
ผลสรุป      
จากตาราง พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ - พอใจมากสูงสุด คือ ข้อ 7 ผลการด าเนินโครงการ / 

กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และ 9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  100   ส่วนประชาชนมีความพึงพอใจต่ าสุด คือ ข้อ 5 มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  89   

ส่วนภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในทุกๆด้าน ประชาชนมีระดับความพึง
พอใจมาก – พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  96.11  ส่วนระดับความพึงพอใจไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  4.11  จึงถือว่า



13 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ตอบสนองความพึงพอใจและความ
ต้องการของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

5. การติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ  2563 
5.1 สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ใช้
แบบประเมิน จ านวน 7 ชุด 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 18.28 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.85 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0  
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 9.42 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.57 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9.57 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 4.86 
   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 4.85 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.71 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4.71 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 4.57 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.85 

รวมคะแนน ๑๐๐ 93.24 
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 5.2 สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  2563  
 ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ใช้
แบบประเมิน จ านวน 7 ชุด 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 8.42 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.86 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.00 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 9.42 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.71 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 4.85 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 4.85 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.14 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 4.57 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 3.57 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4.85 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 4.22 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) 4.28 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.29 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(๕) 4.71 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.57 
รวมคะแนน ๑๐๐ 89.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมาย

เหตุ งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   จ านวน  36  โครงการ 
แผนงาน เคหะและชุมชน   

1. ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 1  
ก่อสร้างถนน คสล. สายจากหนองแวง ไปโรงเรียนบ้านหัว
หนองแวง ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 
0.15 ม. ลูกรังไหลท่างข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ 
1 ชุด 

- - 500,000 496,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

2. ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 2 
ก่อสร้างถนน คสล. สายด้านทิศใต้หมู่บ้านบ้านนายชวญ  ศรี
อุปรัตน์  ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนา 
0.15 ม. ลูกรังไหลท่างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ 
1 ชุด 

- - 500,000 457,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

3. ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3 
ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางค า  นนทะจันทร์  ถึง
ด้านหลัง อบต.หนองแวง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 
180.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลท่างข้างละ 0.20 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ชุด 

409,800 394,900 - - กันเงิน  
 

4. ขยายถนน คสล.  หมู่ที่ 3 
ก่อสร้างขยายถนน คสล. สายจากหน้าบ้านนางบุญ
เพ็ง  บานศรี ถึง บ้านนายสมมาตร  บัวลอย  ขยายผิว
จราจร กว้างข้างละ 1.00 ม. ยาว 380.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 
ชุด 

197,000 192,600 - - กันเงิน  
 

5. โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 4 
 ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม ไปบ้านโคกมอญ ผิว
จราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

262,000 253,000 - - กันเงิน  
 

6. ก่อสร้างผวิทางพารา แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  หมู่ที่ 5 
ปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางหนองโตน 
หมู่ที่ 8 ไปบ้านหนองชา้ง หมู่ที่ 5  กว้าง 5.00 ม. ยาว 
280.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ 1 ชุด 

- - 500,000 451,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

7. ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่
ที่ 7 กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า คสล. จากบ้านนายลว้น  แทนมูล 
ถึงบ้านนายสิงห์  จันทชาติ ร่องระบายน้ าคอนกรีต กวา้ง 
0.30 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมฝารางเหลก็
ตะแกรงพรอ้มอาคารป้องกันน้ ากัดเซาะ หน้า – หลัง 

136,300 136,000 - - กันเงิน 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมาย
เหตุ งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

8. ก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ท่ี 8 
ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน บ้าน
นายมงคล  มาลัย ไปบ้านนายนพพร  สังกาลี ร่องระบาย
น้ า คสล. กว้าง 0.30 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝารางเหล็กตระแกรง พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

150,000 149,500 - - กันเงิน 

9. ขยายถนน คสล. หมู่ที่ 8 
จากสามแยกบ้านนายสุเทพ  ภูษาแก้ว  ถึงบ้านนางสริ
นยะ  สมมติตะ ขยายผิวจราจรกวา้งข้างละ 1-1.40 ม. 
ยาว 158.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
185.20 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ชุด 

106,500 103,000 - - กันเงิน 

10. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 
ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก ม.11 ไปหนองแวง ผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 
ม. ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ 
1 ชุด 

- - 500,000 457,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

11. ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11 
ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. จากบ้านนางฝั่น  สีระวัตร ไป
บ้านนายสมศักดิ์  สุนนท์นาม ร่องระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมฝาราง
เหล็กตระแกรง พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

347,000 347,000 - - กันเงิน 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 
ก่อสร้างถนน คสล. จาก คสล.เดิม ลานโพธิ์ ไปสนามกีฬา
กลาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 227.00 ม. .หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 

499,800 334,000 - - กันเงิน 

13 ก่อสร้างถนน/ขยาย ถนน คสล.  หมู่ที่ 12 
ก่อสร้างถนน คสล. จากลานโพธิ์ไปสนามกีฬากลางต าบล
หนองแวง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 
ชุด 

200,000 127,500 - - กันเงิน 

14 ก่อสร้างขยาย ถนน คสล.  หมู่ที่ 12   
สายจากหนา้บ้านนายคณู  เหล่าบา้นเหนือ ถึงบ้านนาง
สุวรรณ  ท านา ขยายผิวจราจร กว้างข้างละ 1.00 ม. 
ยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมความยาว 176.00 
ม.  พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

101,000 96,000 - - กันเงิน 

15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่14   
จากที่นางละออ  สิงห์สุข ถึงที่นายฉลวย  ชารีผาบ  ผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 131.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมปา้ยโครงการ 1 ชุด 

300,000 292,000 - - กันเงิน 
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ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมายเหตุ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

16 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 15  จากถนน คสล.เดิมวัด
ป่าเทพนิมิตร ไป บ้านดอนดู่ ต าบลป่าสังข์ ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

157,600 152,500 - - กันเงิน 

17 ก่อสร้าง/ซ่อมสรา้ง หรือซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายใน
เขต อบต.หนองแวง   

0 0 - - ใช้
งบประมาณ
ซ่อมแซม 

18 โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4  
จ านวน  3  จุด ดังนี ้
จุดที ่1 จากหน้าบ้านนายชุน  พิมพ์
โคตร ยาม  200.00 ม. โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  4  ชุด 
จุดที ่2  จากหน้าบ้านนายอ านาจ  ท านา ถึงที่นาย
ด ี เสมียนรัมย ์ ยาว  200.00  ม. โคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 4  ชุด 
จุดที ่ 3  จากท่ีนายสุทัศน์  อ่อนเฉวียง ถึงเมรุบ้านอี่
เม้ง  ยาว  500.00  ม. โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  6  ชุด 

39,200 39,000 - - กันเงิน 

19 โครงการก่อสร้างระท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ก่อสร้างระท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บา้น ปริมาณงาน ท่อ
จ่ายน้ าท่อพีวีซี 2 นิ้ว  ช้ัน 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 
3,728.00 ม. ท่อพีวีซี 1 น้ิว ช้ัน 13.5 ความยาวไม่
น้อยกว่า 68.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

353,000 351,000 - -  

20 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเกษตรวิสยัโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัย และท าการเกษตร  
หมู่ 1  ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า จากท่ีนาง
สัมพัส  อุลหสัสา ถึงโรงสีข้าวชุมชน  ระยะทาง 
145.00 ม. 

203,252 203,251.85 - -  

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเกษตรวิสยัโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัย และท าการเกษตร  
หมู่ 5   ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า จากวัดป่าวังน้ า
เย็น ถึงหอถังประปาบ้านหนองช้าง  ระยะทาง 
700.00 ม. 

540,000 537,207.41 - -  
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมาย
เหตุ งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเกษตรวิสยัโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศยั และท าการเกษตร  หมู่ที ่8 
ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า จากถนนลาดยางถึงบ้าน
นาวสาวซมิ  โสสองช้ัน  ระยะทาง 50.00 ม. 

33,058 33,057.65 
 
 

- -  

ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า หอถังประปา หมู่ที ่8 ไป
ถึงระบบหอถังประปา บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ระยะทาง 
160.00 ม. 

24,769.88 24,769.88 - - ตั้งรายการ
ใหม ่

ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า หอถังประปา หมู่ที ่8 
-ปักเสคอนกรีตอดัแรง  พร้อมอุปกรณ์ประกอบบนหัวเสา 
-สายพาดอลมูิเนี่ยมหุ้มฉนวน ขนาด 50.00 ตร.มม. 
จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 160.00 ม. 
-ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า พร้อมสายกราวด์ร้อยท่อ (พีวีซี) 
-ติดตั้งสาวกาวยดึโยง 1 ชุด 

10,261.30 10,261.30 - - ตั้งรายการ
ใหม ่

23 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเกษตรวิสยัโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศยั และท าการเกษตร  หมู่ 9 
ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า จากสี่แยกบ้านหนองผึ้งถึง
บ้านนายอตพล  พวงบุบผา  ระยะทาง 130.00 ม. 

51,961 51,960.27 - -  

24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเกษตรวิสยัโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศยั และท าการเกษตร  หมู่ 15 
ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า จากหน้าบ้านนางละออง  
สิงห์ภักดี  ถึงวัดป่าเทพนิมติ  ระยะทาง 400.00 ม. 

177,000 176,392.71 - -  

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

25 ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 1 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง  จากท่ีนางเสาร์  อินทร์
สีเมือง – ที่นายสุนทร  นามชารี ผวิจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร สูง 1.10  เมตร พร้อมลงหิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ชุด 

46,500 44,000 - -  

26 ลงหินลูกรัง หมู่ที่ 2 
ลงหินลูกรัง  จากฟารม์ไก่ถึงสามแยกถนนสายหนองผึ้ง-
หนองสระพัง  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 
ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณลูกรังไมน่้อยกว่า 600.00 ลบ.
ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด 

104,000 98,800 - -  
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอืน่ๆ หมาย
เหตุ งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

27 ลงหินลูกรัง หมู่ที่ 2  ลงหินลูกรัง  ดังนี้  
จุดที่ 1 จากท่ีนายจ าลอง  เหล่าบา้นเหนือ ถึงสามง่าม  
ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 1,300.00 ม. 
จุดที่ 2 จากสามง่าม ถึงร่องแก ผวิจราจรกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
727.50 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด 

125,900 119,600 - -  

28 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 2 
ก่อสร้างถนนดิน จากแยกบ้านเหนอื ถึงที่นานางสมจิตร  
ชะเนียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร 
สูง 1.00  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด 

107,000 106,000 - -  

29 โครงการลงหินลูกรัง  หมู่ที่ 3 
ลงหินลูกรัง  จากท่ีนานางเภา  ฮวดศรี  ถึงที่นานางสมพิศ  
มณฑล  ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3,200.00 
เมตร (2 ฝั่ง) หนา 0.15  เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
480.00 ลบ.ม. พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด 

103,000 
 

103,000 
 

- -  

30 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7   
ก่อสร้างถนนดิน จากที่นางบุญเรือน  มาศรี ถึงที่นานาย
ฉลวย  ตุ่มงาม ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 700.00 
เมตร สูง 1.00  เมตร พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
1 ชุด 

163,700 153,000 - -  

31 ขยายถนนดิน หมู่ที ่9 
ขยายถนนดิน จากท่ีนานางหนูจันทร์  ทุมลา  ถึงที่นานาง
อ่อนสา  นาค าสี  ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร สูง 1.00  เมตร พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ชุด 

165,000 164,000 - -  

32 ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที ่9 
ก่อสร้างถนนดิน จากที่นานายทองใบ  สุทธิโคตร  ถึงที่นา
นางทองปุ่น  ปัญญาทิพย์  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 490.00 เมตร สูง 1.20  เมตร พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ชุด 

140,000 139,000 - -  

33 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10  
ก่อสร้างถนนดิน จากที่นานายฉลวย  ตุ่มงาม  ถึงที่นานาย
ทองปาน  ทุมลา  ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร สูง 1.00  เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ชุด 

255,600 255,000 - -  

34 ซ่อมแซมถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ท่ี 10 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านเหล่า ไปบ้านหนองช้าง 
ซ่อมแซม 241 ลบ.ม.  พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
1 ชุด 

44,400 42,000 - -  
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมาย
เหตุ งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

35 ก่อสร้างขยายถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ท่ี 13 
ขยายถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง  จากบ้านดอนกอย ถึง
บ้านเหล่าดอกไม้ ผิวจราจรกว้างขา้งละ 1.00 เมตร ยาว 
2,560.00 เมตร (รวม 2 ข้าง) สงู 1.00  เมตร ลงหิน
ลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,280.00 ม. หนา 0.20 ม. 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,024 ลบ.ม. พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ชุด 

294,500 289,000 - -  

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ  ลงหินลูกรังภายใน
เขต ต.หนองแวง 
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคคูลองส่งน้ า และถนน
ภายในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแวง  จ านวน 15 จดุ 

55,400 54,000 - - ส ารอง
จ่าย 

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคคูลองส่งน้ า และถนน
ภายในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแวง  จ านวน 3 จุด 

187,000 186,000 - - ส ารอง
จ่าย 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคคูลองส่งน้ า และถนน
ภายในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแวง  จ านวน 29 จดุ 

132,000 132,000 - - ส ารอง
จ่าย 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   จ านวน 10   โครงการ 
                    แผนงาน เคหะและชุมชน   

.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอ่ีเม้ง หมู่ที ่4 ไปบ้าน
เหล่าดอกไม้ ม.15 สายจุดข้างวัดป่า  ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

- - 500,000 476,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรAsphaltic Concrete บ้าน
หนองฮี หมู่ที่ 6 จากสามแยกบ้านนายนิคม  อาษาธง ไป
หนองคูมน  กว้าง 5.00 ม. ยาว 330.00 ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ชุด 

- - 500,000 446,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรAsphaltic Concrete บ้าน
หนองผึ้ง หมู่ที่ 7 สายทางบ้านหนองผึ้ง ม.7 กว้าง 5.00 
ม. ยาว 345.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

- - 500,000 442,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรAsphaltic Concrete 
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 จากปากทางบา้นหนองผึ้ง ม.7  
สายทางบา้นหัวหนอง ม.9 ไปทางหลวง 215  กว้าง 
6.00 ม. ยาว 215.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 

- - 500,000 448,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 ไป
บ้านสิงห์โคก ต.สิงห์โคก สายจาก ม.12 ไปบ้านสิงห์
โคก ต.สิงห์โคก กว้าง 6.00 ม. ยาว 145.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ชุด 

- - 500,000 475,000 งบอุทกภัย 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมาย
เหตุ งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

6 ก่อสร้างฝายทดน้ าล้นผ่าน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
15.00 ม. สูง 2.00 ม.  

- - 500,000 499,000 กันเงิน           
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

7 ขุดลอกหนองฝาย หมู่ที่ 4 กว้าง 28.00 ม. ยาว 
200.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรความจุ 8,400 
ลบ.ม. 

- - 483,500 483,000 กันเงิน            
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

8 ก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่าน หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
11.00 ม. สูง 2.00 ม. 

- - 500,000 452,600 กันเงิน            
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

9 ขุดลอกหนองโพธิ์ หมู่ที่ 12 กว้าง 50.00 ม. ยาว 
140.00 ม. ลึก 1.20 ม. ปริมาตรความจุ 8,400 
ลบ.ม. 

- - 483,500 482,000 กันเงิน            
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

10 ก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่าน หมู่ที่ 12 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
15.00 ม. สูง 2.00 ม. 

- - 500,000 499,000 กันเงิน            
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม  จ านวน 28   โครงการ 
                    แผนงาน งบกลาง   

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเช่ือเอดส์ 
และผูด้้วยโอกาส  
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 
 

9,352,800 

 
 

9,736,900 

 
 
- 

 
 
- 

 

-เบี้ยยังชีพผู้พิการ 6,288,000 5,725,600 - -  

-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 96,000 78,000 - -  

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแวง 
(เงินออมวันละบาท) 

100,000 100,000 - -  

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ต าบลหนองแวง 

140,000 140,000 - -  
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมายเหตุ 
งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

        แผนงาน สังคมสงเคราะห์   

4 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000 29,000 - -  

5 โครงการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และรัฐวิสากจิชุมชน 30,000 28,800 - -  

6 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้น
ทะเบียนผูม้ีสิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  คนพิการ
และผูป่่วยเอดส ์

5,000 3,530 - -  

7 โครงการเยี่ยมบ้านคลายทุกข์ 
-เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส ตาม
หมู่บ้าน 

- - - - ด าเนินการ
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

        แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
8 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนอง

แวง (20,000 บาท) 
20,000 0 - - งบบ้านพัก

เด็กและ
ครอบครัว  
จ.ร้อยเอ็ด 

9 โครงการนักเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุข 

10,000 10,000 - -  

          แผนงาน สาธารณสุข   
10 โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรค

พิษสุนัขบ้าภายในต าบลหนองแวง (ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปริธาน ศ.คร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) 

35,000 34,140 - -  

11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต าบลหนองแวง 

120,000 93,900 - -  

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 100,000 100,000 - -  

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 

20,000 20,000 - -  

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 

20,000 20,000 - -  

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 

20,000 20,000 - -  

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 

20,000 20,000 - -  
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมายเหตุ 
งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 

20,000 20,000 - -  

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 

20,000 20,000 - -  

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 

20,000 20,000 - -  

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 

20,000 20,000 - -  

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 

20,000 20,000 - -  

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 

20,000 20,000 - -  

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 

20,000 20,000 - -  

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 12 

20,000 20,000 - -  

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 13 

20,000 20,000 - -  

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 14 

20,000 20,000 - -  

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 15 

20,000 20,000 - -  

         แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
28 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชนและกีฬา 

กรีฑานักเรยีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชน 
100,000 99,958 - -  
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ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมายเหตุ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน  17  โครงการ 
          แผนงาน การศึกษา    

1 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 18,820 - -  

2 โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 1,326,010 1,152,964.38 - -  

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ศพด.) 

973,980 811,090 - -  

4 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย 10,000 1,200 - -  

5 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

15,000 0 - - ใช้งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

6 โครงการค่ายพุทธบุตร 50,000 37,690 - -  

7 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,100,000 1,152,964.38 - -  

8 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ช้าง อบต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

  30,500 30,500 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

         แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
9 โครงการอบรมระดมธรรม 20,000 17,350 - -  

10 โครงการสืบสานประเพณีบญุทอดเทียนรวม 30,000 30,000 - -  

11 โครงการจดัซื้อธงชาติและธงตราสญัลักษณ ์ 20,000 11,025 - -  

12 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัยโครงการ
“สมมาน้ าคืนเพ็ง” 

5,000  5,000  - -  

13 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัยโครงการ
จัดงานประเพณี “บุญคณูลาน สืบสานประเพณี 
ของดีเมืองเกษ” 

20,000  20,000  - -  

14 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัย
โครงการ”บุญผะเหวด”จังหวัดร้อยเอ็ด 

5,000 5,000 - -  

15 โครงการฝึกทักษะว่ายน้ าให้แก่เดก็  เยาวชนต าบล
หนองแวง 

0 0 - - งบ สป.สช. 

          แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
16 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัยโครงการ

จัดงานรัฐพิธี 
12,000 12,000 - -  

17 โครงการรัฐพิธ ี 31,350 7,300 - -  
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมายเหตุ 
งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  จ านวน  5  โครงการ 
         แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 18,750 15,280 - -  

         แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

4,000 4,000 - -  

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ  
อปพร.  

120,000 204,450 - - โอน
งบประมาณ
เพิ่ม 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจติอาสาภยัพิบัต ิ 115,000 115,000 - - ตั้งรายการ
ใหม่ 

         แผนงาน สาธารณสุข 
5 โครงการระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 40,000 31,625    

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  8  โครงการ 
         แผนงาน เกษตร 

1 โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ด าเนนิการร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
-ปลูกต้นไม้ป่าดงสิงหไ์คล 

10,000 0 - - ด าเนินการ
ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 โครงการรณรงค์ก าจัดผักตบชวาและวัชพิช 22,000 19,050 - -  

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ (อพ.สธ.ต าบลหนองแวง) (งานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่นและงานส ารวจเก็บข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น) 

40,000 18,400 - -  

          แผนงาน สาธารณสุข 

4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบมสี่วนร่วมของ
ประชาชน   
-การจัดการการคัดแยกขยะในครวัเรือน 
-ขยะพิษแลกแต้ม 

30,000 0 - - ด าเนินการ
ไม่ใช้
งบประมาณ 

5 โครงการส่งเสริมการด าเนินการของกองทุนขยะสะสม
เงิน คุ้มครองสุขภาพ 

-ออกรับซื้อขยะประจ าเดือน 

0 0 - - ด าเนินการ
ไม่ใช้
งบประมาณ 

6 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น 20,000 12.370 - -  

7 โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 95,000 63,000 - -  

8 โครงการถนนปลอดภยั  -จ้างเหมาขุด/ถอนรากต้นไม/้
ตกแต่งขยายไหล่ทางถนนสายบ้านสิงห์ไคล  ถึง  บ้านอ่ี
เม้ง   -ปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง 

30,000 30,000 - -  



26 

 

 
 

 
ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบเงินข้อบัญญัติ เงินสะสม/เงินอื่นๆ หมายเหตุ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

เงินสะสม/ 
 เงินอื่นๆ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารและพัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี  จ านวน  8  โครงการ 
         แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

1 โครงการจดัท า ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

25,000 13,515 - -  

         แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

2 โครงการอบรมคณุธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การท างานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

20,000 11,865 - -  

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร อบต. 
และกลุม่เป้าหมายอื่นๆ 

370,000  
 

176,050 - -  

4 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.
หนองแวง 

18,000 16,000 - - กันเงิน  

5 โครงการส ารวจข้อมลูภาคสนามในการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน/จดัท าฐานภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน/จัดท าฐานภาษีเพื่อรองรบัการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิงปลูกสร้าง   

80,000 8,135 
484,000 

- - โอนเงิน
งบประมาณ 
กันเงิน 

6 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และศูนย์ข้อมลูข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเกษตรวิสัย   

20,000 20,000 - -  

7 โครงการจดัหน่วยบริการเคลื่อนที ่เพื่อจัดเก็บและ
ประชาสมัพันธ์ภาษีท้องถิ่น   

5,000 0 - - ด าเนินการ
ไม่ใช้
งบประมาณ 

          แผนงาน เคหะและชุมชน  
8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อบต. 200,000 160,000 - - กันเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


