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คำชี้แจง  :  แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน (รายไตร
มาส) เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

  

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

แบบท่ี 2: แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๒: ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  

 
 (ท่ีมา: สำนักปลัด) 
 
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่  ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีที่  ๕ / พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมห้าปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

157 156,867,860 117 46,588,675 144 30,026,600 295 69,820,200 258 70,535,000 971 373,838,335 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความปลอดภยั
และทรัพยส์ิน 

42 2,612,700 42 2,612,700 30 2,325,000 34 2,475,000 34 2,475,000 182 12,500400 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเที่ยว 

22 7,172,000 25 7,679,240 26 7,519,000 23 9,613,000 20 6,663,000 116 38,646,240 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 630,000 8 630,000 8 630,000 8 630,000 8 630,000 40 3,150,000 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

20 4,443,000 21 4,403,000 21 2,814,000 25 3,154,000 25 3,154,000 112 17,968,000 

รวม 249 171,725,560 213 61,913,615 229 42,914,600 385 85,674,200 345 83,457,000 1,421 445,684,975 
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๔. การนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  

(ท่ีมา: สำนักปลัด)  

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 2564)  = 452  โครงการ 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปี พ.ศ.  2564)  =  76  โครงการ / (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 3 โครงการ) รวมทั้งหมด = 79 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   76 x 100  = 16.81%        /คิดเป็นร้อยละ  79×100  =  17.48 % 
                        452                452 

จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ (ปี พ.ศ.2563)       =  82   โครงการ (113-31) 
จำนวนโครงการที่ทำได้จริง (ตามข้อบัญญัติ) ปี พ.ศ. 2564                       =  7  โครงการ   
รวมโครงการที่ทำได้จริง ทั้งหมด = 7 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ       7x100   =   9.21 %  
                         76 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณ 
(ข้อบัญญัติ) 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริง  

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 344 174,622,370.00 32 5,769,700.00 0 0 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

57 4,112,000.00 
15 585,000.00 

2 27,775.00 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

20 6,726,000.00 
14 6,054,000.00 

2 1,560,000.00 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 810,000.00 
4 204,800.00 

0 0 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 23 2,921,000.00 11 545,838.73 3 106,519.84 

รวม 452 189,191,370.00 
75 13,159,338.73 7 1,694,294.84 
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5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

(ท่ีมา: สำนักปลัด) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  

จำนวนโครงการที่อยู่ 
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ มี 
การยกเลิกโครงการ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 0 0 1 3.13 31 96.88  - - 32 100 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม
การรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

2 12.5 0 0 13 87.5 - - 15 100 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว 

2 14.29 1 7.14 11 78.57 - - 14 100 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 4 100 - - 4 100 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 1 11.11 2 22.22 6 66.67 - - 11 100 

รวม 5 33.62 4 9.61 66 56.77 - 
- 
 

76 100 
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โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖4)  
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑. โครงการน้อมนำพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง 
หล่อเลี้ยงชุมชน 

งบ อบต. 3๐,๐๐๐.00 
 

  0 3๐,๐๐๐.00 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่
ท่ี 8 สายทางบ้านยายเทา 

งบ อบต. 117,000.00 
 

  0 117,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่
ท่ี 1 สายทางศาลตาปู่ ไปบ้านรวง หมู่ท่ี 3 

งบ อบต. 368,000.00 
 

  0 368,000.00 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่
ท่ี 9 สายทางบ้านนางผัน จำปาโพธิ์ 

งบ อบต. 199,000.00 
 

  0 199,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่
ท่ี 9 สายทางบ้านนายสมโชค โชติกลาง 

งบ อบต. 166,000.00 
 

  0 166,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ท่ี 
12 สายทางบ้านนางฉลวย 

งบ อบต. 64,800.00 
 

  0 64,800.00 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 
12 สายทางบ้านนางมณี ขอดวงกลาง 

งบ อบต. 108,000.00 
 

  0 108,000.00 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ท่ี 3 
สายทางบ้านนางอภิรดา – บ้านนางแสงจันทร์ 

งบ อบต. 165,000.00 
 

  0 165,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนางทองมี พันธุวงษ์ 

งบ อบต. 109,000.00 
 

  0 109,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนางน้อย จงเทพ 

งบ อบต. 76,000.00 
 

  0 76,000.00 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนายประมง  
ดาษงูเหลือม 

งบ อบต. 74,000.00 
 

  0 74,000.00 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโนนแค  
บ้านพระวังหาร หมู่ท่ี 4 

งบ อบต. 384,000.00 
 

 
 0 384,000.00 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนาย
สถิตถึงถนนปลอดฝุ่น บ้านโพธ์ิปรือแวง       
หมู่ท่ี 13 

งบ อบต. 246,000.00 
 

 
 

0 246,000.00 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางศาลตาปู่  
บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ 13 

งบ อบต. 141,000.00 
 

 
 0 141,000.00 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 

งบ อบต. 138,000.00 
 

 
 0 138,000.00 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์  
หมู่ท่ี 8 สายทางบ้านนายจำลอง  ใจงูเหลือม 

งบ อบต. 208,000.00 
 

 
 0 208,000.00 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ท่ี 
11 สายทางโรงน้ำเชื่อมบ้านยายนาญ 

งบ อบต. 494,000.00 
 

 
 0 494,000.00 

18 โครงการสร้างรางระบายน้ำ บ้านประกายปรง 
หมู่ท่ี 7 สายทางสามแยกบ้านนางทองย้อย 
เชื่อมเหมืองตายา 

งบ อบต. 135,200.00 
 

 
 

0 135,200.00 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสด์ิ  
หมู่ท่ี 6 สายทางสี่แยกย่าโม 

งบ อบต. 83,700.00 
 

  0 83,700.00 

20 โครงการก่อสร้างรางระบานน้ำ บ้านหนองแดง 
หมู่ท่ี  15 สายทางจากสี่แยกศาลากลางบ้านถึง
ถนนมิตรภาพ 

งบ อบต. 460,000.00 
 

  0 460,000.00 

21 โครงการก่อสร้างลาน คสล. สำหรับติดตั้งเครื่อง
ออกกำลังกายกลางแจ้ง 

งบ อบต. 132,000.00 
 

  0 132,000.00 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

22 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหลังใหม่ 

งบ อบต. 319,000.00 
 

 
 0 319,000.00 

23 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์  
อบต.หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 72,200.00 
 

  0 72,200.00 

24 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า บริเวณ 
 อบต.หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 458,000.00 
 

  0 458,000.00 

25 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหิน
คลุก บ้านโตนด หมู่ท่ี 10 สายทางบุญละมัย 

งบ อบต. 346,000.00 
 

  0 346,000.00 

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักน้ำ บ้านรวง   
หมู่ท่ี 3 

งบ อบต. 67,800.00 
 

  0 67,800.00 

27 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก      
บ้านสวาสดิ์ สายทางคลองจาน 

งบ อบต. 430,000.00 
 

  0 430,000.00 

28 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านโพธ์ิ
น้อย หมู่ท่ี 12 สายทางบ้านนายบุญมี 

งบ อบต. 113,000.00 
 

  0 113,000.00 

29 โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล บริเวณที่ทำ
การ อบต.หนองงูเหลือม บ้านนาตาวงษ์ หมู่ท่ี 8 

งบ อบต. 224,000.00 
 

  0 224,000.00 

30 โครงการปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณด้านหน้า  
อบต.หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 298,000.00 
 

  0 298,000.00 

31 โครงการจ่ายค่าเงินชดเชยสัญญาปรับราคาได้  
(ค่า K ) 

ทุนสำรอง 
เงินสะสม 

40,000.00 
 

  0 40,000.00 

32 อุดหนุนการไฟฟ้า อุดหนุน 820,000.00    0 820,000.00 
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจำนวน 32 โครงการ 7,086,700.00 0 1 31 0 7,086,700.00 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในตำบล รายได้ อบต. 10,000.00    0 10,000.00 
๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ดูแลคนพิการ 
รายได้ อบต. 20,000.00 

 
 

 
0 20,000.00 

3. โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ รายได้ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 
4. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว 
งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 
6. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน

ผู้สูงอายุผู้พิการเยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
งบ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 

7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

งบ อบต. 250,000.00    0 250,000.00 

8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

งบ อบต. 10,000.00    0 10,000.00 

9. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน 300,000.00    0 300,000.00 

10. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

งบ อบต. 220,000.00    0 220,000.00 

11. โครงการขับขี่ปลอดภัย งบ อบต. 15,000.00    13,275 1,725.00 
12. โครงการจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

อบต.หนองงูเหลือม 
งบ อบต. 50,000.00    0 50,000.00 

13. โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

งบ อบต. 30,000.00    14,500 15,500.00 

4 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

14. โครงการฝึกซอ้มตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

งบ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สนิ 

 
1,055,000.00 2 0 13 27,775.00 1,027,225.00 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

งบ อบต. 12,๐๐๐.00    0 12,๐๐๐.00 

๒. โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีนักเรียน ศพด. 
อบต. หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 

๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบ อบต. 80,000.00    0 80,000.00 
๔. โครงการสรุปผลการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบ อบต. 15,000.00    0 15,000.00 

๕. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา ศพด.               
อบต. หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 5,000.00    2,000 3,000.00 

๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

งบ อบต. 797,700.00    0 797,700.00 

๗. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 

๘. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองงูเหลือม งบ อบต. 50,๐๐๐.00    5,000 45,๐๐๐.00 
  9. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก งบ อบต. 3,120,๐๐๐.00    1,553,000 1,567,000.00 
 ๑0. โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่าน

ท้าวสุรนารี 
งบ อบต. 3๐,๐๐๐.00    0 3๐,๐๐๐.00 

๑1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองงูเหลือม
ตามโครงการบวชสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน 

งบ อบต. 30,๐๐๐.00    0 30,๐๐๐.00 

12. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองงูเหลือม
ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 

งบ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

13. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองงูเหลือมตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี              
วันเข้าพรรษา 

งบ อบต. 50,๐๐๐.00    0 5๐,๐๐๐.00 

14. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.            
(ต้านยาเสพติด) 

งบ อบต. 10๐,๐๐๐.00    0 100,000.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ 4,359,700.00 2 1 11 1,560,000.00 2,799,700.00 
 
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ งบ อบต. 176,80๐.00    0 176,80๐.00 

2 โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ งบ อบต. 8,๐๐๐.00    0 8,๐๐๐.00 

3 โครงการจัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน งบ อบต. 3๐,๐๐๐.00    0 3๐,๐๐๐.00 

4 โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม งบ อบต. 50,000.00    0 50,000.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ 264,800.00 4 0 4 0 264,800.00 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณที่ต้ัง

ไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบ อบต. 130,000.00    38,019.84 91,980.16 
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งบ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 
3. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 
4. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน งบ อบต. 40,000.00    0 40,000.00 
5. โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
งบ อบต. 25,๐๐๐.00     0 25,๐๐๐.00  

6. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบ อบต. 15,000.00    14,500 500.00 

  7. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 
8. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 

 9. โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล   

งบ อบต. 15,๐๐๐.00    0 15,๐๐๐.00 

 10. โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบ อบต. 250,000.00    54,000 196,000.00 
11. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ 

ประชาชน ของ อปท.(สถาน ท่ีกลาง) 
อุดหนุน 20,000.00    0 20,000.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 

545,000.00 1 2 8 106,519.84 438,480.16 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 
(บาท) 

เงินสะสม 
(บาท) 

เงินอุดหนุน 
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

(บาท) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

- - - - 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว 

- - - - 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ - - - - 
รวมทั้งสิ้น (บาท) - - - - 

 
(ที่มา: สำนักปลัด) 
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โครงการ 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ลงนาม  
ในสัญญา 

(บาท) 
1.โครงการก่อสร้างถนนรอบบึงปรอืแวง ช่วง
ประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือมไป
บ้านโพธ์ิปรือแวง หมู่ 13 ต.หนองงูเหลือม เป็น
ถนนลาดยาง เชื่องต่อ อ.เมือง จ.นครราชสมีา 

  

 0 4,691,600.00 

2.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองงูเหลือม 

  
 0 170,000.00 

3.โครงการขุดลอกบึงปรือแวง หมู ่13    0 9,961,000.00 
รวม 0 1 2 0 14,822,600.00 
      
      


