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คำชี้แจง  :  แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน (รายไตร
มาส) เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

  

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

แบบท่ี 2: แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา้ 2 
 

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
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

0 0.00 27 33,862,100 183 124,704,000 350 177,562,770 361 226,073,200 921 562,202,070 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความปลอดภยั
และทรัพยส์ิน 

0 0.00 0 0 56 24,226,000 57 4,112,000 59 4,252,000 172 32,590,000 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเที่ยว 

0 0.00 0 0 24 9,462,000 20 6,726,000 21 6,613,000 65 22,801,000 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0 8 810,000 8 810,000 8 810,000 24 2,430,000 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

0 0.00 0 0 21 2,581,000 24 2,936,000 25 2,966,000 70 8,483,,000 

รวม 0 0.00 27 33,862,100 292 161,783,000 459 192,146,770 474 240,714,200 1,252 628,506,070 
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๔. การนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  

(ท่ีมา: สำนักปลัด)  

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 2565)  =474  โครงการ 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปี พ.ศ.  2565)  =  75  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ   75 x 100  = 15.82%         
                        474                 

จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ (ปี พ.ศ.2563)       =  82   โครงการ (113-31) 
จำนวนโครงการที่ทำได้จริง (ตามข้อบัญญัติ) ปี พ.ศ. 2565                       =  4  โครงการ   
รวมโครงการที่ทำได้จริง ทั้งหมด = 4 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ       4x100   =   5.33 %  
                         75 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณ 
(ข้อบัญญัติ) 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริง  

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 361 226,073,200.00 31 6,473,400.00 0 0 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

59 
4,252,000.00 

13 715,000.00 
0 27,775.00 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

21 
6,613,000.00 

16 3,853,000.00 
3 1,560,000.00 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 
810,000.00 

4 178,000.00 
0 0 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 25 2,966,000.00 11 207,000.00 1 106,519.84 

รวม 474 240,714,200.00 75 11,426,400.00 4 1,666,873.76 
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5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

(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 0 0 33 100  - - 33 100 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม
การรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

0 0 1 5.26 18 94.74 - - 19 100 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว 

3 17.65 2 11.76 12 70.59 - - 17 100 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 4 100 - - 4 100 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 1 8.33 4 3.33 7 58.33 - - 12 100 

รวม 4 4.71 7 8.24 74 87.06 - 
- 
 

85 100 
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โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖5)  
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(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 โครงการจัดทำรั้วบริเวณสระประปาบ้านโตนด งบ อบต. 78,100.00    0 78,100.00 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

โตนด หมู่ท่ี 10 สายทางศาลตาปู่เชื่อมคลอง
ชลประทาน 

งบ อบต. 413,000.00 
 

  0 413,000.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นาตาวงษ์ หมู่ท่ี 8 สายทางบ้าน 
นางพเยาว์ สนงูเหลือม 

งบ อบต. 266,000.00 
 

  0 266,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นาตาวงษ์ สายทางบ้านนายบุญสม แถวกลาง 

งบ อบต. 151,000.00 
 

  0 151,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนหมัน หมู่ท่ี 9 สายทางบ้านนายดาวถึงถนน
รอบหมู่บ้าน 

งบ อบต. 266,000.00 
 

  0 266,000.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โพธ์ิน้อย สายทางซอยบ้านนางรอด สอนฤทธิ์ 

งบ อบต. 238,000.00 
 

  0 238,000.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
โพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12 สายทางบ้านนางสาวสุนิสา 
ทรวงโพธ์ิ 

งบ อบต. 159,000.00 
 

  0 159,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โพธ์ิปรือแวง หมู่ท่ี 13 สายทางบ้านนางสัมฤทธิ์ 
ถึงถนนปลอดฝุ่น 

งบ อบต. 418,000.00 
 

  0 418,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านรวง หมู่ท่ี 3 สายทางบ้านผู้ใหญ่ประกอบ 
แคนงูเหลือม 

งบ อบต. 41,000.00 
 

  0 41,000.00 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา้ 6 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เสม็ด หมู่ท่ี 11 สายทางโรงน้ำถึงบ้านยายนาญ 

งบ อบต. 252,000.00    0 252,000.00 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองงูเหลือม หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนางภณิดา 
คงฤทธิ์ 

งบ อบต. 118,000.00 
 

 
 

0 118,000.00 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองงูเหลือม หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนางเฮียง 
สนศักดิ์ 

งบ อบต. 242,000.00 
 

 
 

0 242,000.00 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแดง หมู่ท่ี 15 สายทางหอพักนายสมชาย
ไปบ้านนายบุญสม 

งบ อบต. 434,000.00 
 

 
 

0 434,000.00 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนกราด หมู่ท่ี 1 สายทางซอยหลังศาลา SML 
ถึง บ้านนายร่วม ถมโพธ์ิ 

งบ อบต. 145,000.00 
 

 
 

0 145,000.00 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สวาสด์ิ หมู่ท่ี 6 สายทางซอยบ้านนางสมนึก อบ
กลาง ถึง บ้านนายสามารถ เล็งกลาง 

งบ อบต. 57,000.00 
 

 
 

0 57,000.00 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนกราด หมู่ท่ี 1 สายทางบ้านนายสำราญ 
กลักโพธ์ิ 

งบ อบต. 77,000.00 
 

 
 

0 77,000.00 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนกราด หมู่ท่ี 1 สายทางบ้าน 
โนนกราดเชื่อมบ้านรวง 

งบ อบต. 347,000.00 
 

 
 

0 347,000.00 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรวง หมู่ท่ี 
3 สายทางเหมืองดาดคอนกรีต-บ้านนางพิรัตน์ 
คงกลาง 

งบ อบต. 348,800.00 
 

  0 348,800.00 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสด์ิ หมู่ท่ี 
6 สายทางบ้านนางสมนึก อบกลาง – บ้านนาย
วิโรจน์ ย่านงูเหลือม 

งบ อบต. 136,800.00    0 460,000.00 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสด์ิ หมู่ท่ี 
6 สายทางนายจาง ดองโพธ์ิ 

งบ อบต. 198,000.00    0 132,000.00 

22 ครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้าน
สลักได หมู่ท่ี 14 

งบ อบต. 417,200.00 
 

 
 0 319,000.00 

23 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้าน
ประกายปรง หมู่ท่ี 7 สายทางเหมืองตายา 

งบ อบต. 447,000.00 
 

  0 72,200.00 

24 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก          
บ้านพระวังหาร หมู่ท่ี 4 สายทางบ้านนายมาก  
ถึงนานายเฉลิม 

งบ อบต. 50,000.00 
 

  0 458,000.00 

25 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้าน
สวาสด์ิ หมู่ท่ี 5 สายทางสระขุด 

งบ อบต. 75,000.00 
 

  0 346,000.00 

26 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ท่ี 9  
สายทางบ้านนายเทียร – บ้านนายคูณ โชติกลาง 

งบ อบต. 266,000.00 
 

  0 67,800.00 

27 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพระวังหาร        
หมู่ท่ี 4 สายทางบ้านนางสาวจิรัชญา 

งบ อบต. 150,300.00 
 

  0 430,000.00 

28 โครงการขุดลอกคลองโนนแค หมู่ท่ี 4 งบ อบต. 102,200.00    0 113,000.00 
29 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนกังาน งบ อบต. 200,000.00    0 224,000.00 
30 โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ งบ อบต. 150,000.00    0 298,000.00 
31 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ทุนสำรอง 

เงินสะสม 
200,000.00 

 
  0 40,000.00 

32 ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) อุดหนุน 100,000.00    0 820,000.00 
33 อุดหนุนการไฟฟ้า อุดหนุน 320,000.00    0 820,000.00 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจำนวน 32 โครงการ 6,893,400.00 0 0 33 0 6,893,400.00 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑. โครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้ อบต. 60,000.00 
 

 
 

0 60,000.00 

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ดูแลคนพิการ 

รายได้ อบต. 20,000.00 
 

 
 

0 20,000.00 

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

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
งบ อบต. 90,000.00    0 90,000.00 

5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบ อบต. 16,623,600.00    0 16.623,600.00 
6. เบี้ยยังชีพคนพิการ งบ อบต. 5,280,000.00    0 5,280,000.00 
7. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบ อบต. 120,000.00    0 120,000.00 
8. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหายาเสพติด งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 
9. โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ครอบครัว 
งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 

10. โครงการส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 
11. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการเยาวชนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส 
งบ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 

12. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบ อบต. 10,000.00    0 10,000.00 
13. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ 

พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
งบ อบต. 300,000.00    0 300,000.00 

14. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น งบ อบต. 220,000.00    0 220,000.00 
15. โครงการขับขี่ปลอดภัย งบ อบต. 15,000.00    0 15,000.00 
16. โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.

หนองงูเหลือม 
งบ อบต. 50,000.00    0 50,000.00 

4 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

17. โครงการตั้งจุดให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ งบ อบต. 30,000.00    14,580.00 15,420.00 
18. โครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย 
งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 

19. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สนิ 

 
22,988,600.00 0 1 18 14,580.00 22,974,020.00 
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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. โครงการจดัการแข่งขนักีฬา ของศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 

งบ อบต. 12,๐๐๐.00    0 12,๐๐๐.00 

๒. โครงการทศันศกึษานอกสถานท่ีนกัเรียน 
ศพด. อบต. หนองงเูหลือม 

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. 793,000.00    432,500.00 797,700.00 

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. 3,213,๐๐๐.00    1,553,000 1,660,000.00 
 ๑0. โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่าน

ท้าวสุรนารี 
งบ อบต. 3๐,๐๐๐.00    0 3๐,๐๐๐.00 

11. โครงการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านศาสนพิธี
และประเพณีท้องถิ่น 

งบ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 

12. โครงการอนุรักษ์เสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีแลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งบ อบต. 20,000.00     
 0 

20,000.00 

13. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองงูเหลือม
ตามโครงการบวชสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน 

งบ อบต. 30,๐๐๐.00    0 30,๐๐๐.00 
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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 

14. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองงูเหลือมตาม
โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 

งบ อบต. 30,000.00    0 30,000.00 

15. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองงูเหลือมตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี              
วันเข้าพรรษา 

งบ อบต. 50,๐๐๐.00    0 5๐,๐๐๐.00 

16. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.            
(ต้านยาเสพติด) 

งบ อบต. 10๐,๐๐๐.00    0 100,000.00 

17. โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านกีฬาสู่อาชีพ งบ อบต. 50,000.00    11,300.00 38,700.000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ 4,359,700.00 3 2 12 1,560,000.00 2,544,200.00 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ งบ อบต. 150,00๐.00    0 150,00๐.00 

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

3 โครงการจัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน งบ อบต. 1๐,๐๐๐.00    0 1๐,๐๐๐.00 

4 โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม งบ อบต. 10,000.00    0 10,000.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ 178,000.00 0 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 

1. 
โครงการาจดัซื้อตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานท่ีกลาง) 
อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

 
งบ อบต. 

20,000.00 
   

 20,000.00 

2. 
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของ อบต. 

งบ อบต. 20,000.00 
   

 20,000.00 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบ อบต. 130,000.00    36,110.76 93,889.24 
4. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ งบ อบต. 30,000.00    6,153.00 23,847.00 
5. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร งบ อบต. 20,000.00    5,590.00 14,410.00 
6. โครงการจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น งบ อบต. 40,000.00    0 40,000.00 
7. โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 
งบ อบต. 25,๐๐๐.00     0 25,๐๐๐.00  

8. โครงการเพิม่ศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบ อบต. 15,000.00    0 15,000.00 

  9. โครงการปกป้องสถาบันของชาต ิ งบ อบต. 20,000.00    0 20,000.00 
 10. โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล   
งบ อบต. 15,๐๐๐.00    0 15,๐๐๐.00 

 
11. 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

งบ อบต. 15,000.00     0 15,000.00 

12. โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนนิการเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองงูเหลือมๆ 

อุดหนุน 30,000.00    29,940.00 60.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 

380,000.00 1 4 7 92,293.76 287,706.24 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 
(บาท) 

เงินสะสม 
(บาท) 

เงินอุดหนุน 
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

(บาท) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 6,893,400.00 - - 6,893,400.00 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

22,988,600.00 - - 22,988,600.00 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว 

4,359,700.00 - - 4,359,700.00 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

178,000.00 - - 178,000.00 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 380,000.00 - - 380,000.00 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 34,799,700.00 - - 34,799,700.00 

 
(ที่มา: สำนักปลัด) 
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ส่วนที ่๓: ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน  
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ลงนาม  
ในสัญญา 

(บาท) 
1.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองงูเหลือม กว้าง 6 
เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสมีา 

  

 0 9,595,000.00 

รวม 0 1 0 0 9,595,000.00 
      
      


