
 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ 
และรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



 
 ประกาศ อบต.หนองงูเหลือม 

     เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    ******************************************* 

       ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองงูเหลือม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.หนองงูเหลือม ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองงูเหลือม  
    "ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การผลิตข้าวมาตรฐาน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.หนองงูเหลือม  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองงูเหลือมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5   

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานการเกษตร 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        3. แผนงานเคหะุชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
        1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
        1. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        2. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        3. แผนงานกีฬาและนันทนาการ 



      ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานการเกษตร 
        2. แผนงานเคหะุชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          3. แผนงานเคหะุชุมชน 

      ง.การวางแผน 
             อบต.หนองงูเหลือม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมา
จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป อบต.หนองงูเหลือม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา    
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบ 

ประมาณ 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

0 0 27 33,862,100 183 124,704,000 350 177,562,770 405 251,851,900 

ยุทธศาสตร์ด้านกาพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

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

ยุทธศาสตร์ด้านกาพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเท่ียว 

0 0 0 0.00 25 9,592,000 21 6,856,000 22 6,743,000 

ยุทธศาสตร์ด้านกาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0.00 8 810,000 8 810,000 8 810,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ 

0 0 0 0.00 21 2,581,000 24 2,936,000 25 2,966,000 

รวม 0 0 27 33,862,100 293 161,913,000 460 192,276,770 519 266,622,900 
 

    
จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.หนองงูเหลือม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 
103 โครงการ งบประมาณ 16,509,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 58 12,010,800.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 13 415,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 17 3,695,100.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 182,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 11 207,000.00 

รวม 103 16,509,900.00 
 



       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองงูเหลือม มีดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว  

โครงการสรุปผลการ
จัดการ เรียนรู้และ
พัฒนาการของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลการ
เรียนรู้ และพัฒนาการ
ของเด็กใน ศพด.  

การจัดกิจกรรมและ 
สรุป ผลการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน
ศพด. 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน 
ตำบลหนองงูเหลือมตาม 
โครงการค่ายวิชาการ 
พัฒนาศักยภาพการเรียน 
รู้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ NT,O-NET  

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ทางการเรียน  

พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ แก่เด็กและ
เยาวชน ในตำบล  

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว  

โครงการทัศนศึกษานอก 
สถานท่ี นักเรียน ศพด. 
อบต.หนองงูเหลือม 

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาอารมณ์
และสังคมแก่เด็กเล็ก  

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 
สำหรับเด็กเล็ก  
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดซ้ืออาหาร 
กลางวัน 

3,233,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน ได้รับประทาน
อาหาร กลางวันท่ีถูก
สุขลักษณะ เจริญเติบโต
ตามวัย  

จัดอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ตลอดปีการศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1 แห่ง, 
 โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
5 แห่ง) 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว  

โครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ 

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน  
ได้ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก  

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ปกครองส่งเสริมการ
จัด กิจกรรมให้แก่เด็ก 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ศพด.   
อบต.หนองงูเหลือม 

8,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อระดมและรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม 
ประชุมในการพัฒนาการ 
ศึกษาของ อปท. และ 
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาเด็กและ
ระเบียบ การข้อบังคับใน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก   

ประชุมปีงบประมาณ  2 
ครั้ง 

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

20,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทุก 
คนได้พัฒนาตนเองในการ 
ทำงานนำความรู้ท่ีได้รับ
จาก การอบรมไปใช้ใน
การจัดการ เรียนการสอน
และพัฒนา การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

จัดอบรมให้ความรู้แก่ 
บุคลากรทางการศึกษา
และ ศึกษาดูงาน
หน่วยงานท่ีเป็น 
แบบอย่างเพื่อพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



8. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานฉลองวัน 
แห่งชัยชนะท้าวสุรนารี 

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณ
งามความดีของท่านท้าว
สุรนารี  

กิจกรรมวิ่งคบไฟ 
ฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท้าวสุรนารี 

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
ตำบลหนองงูเหลือมตาม 
โครงการบวชสามเณร 
ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ
เกียรติ 

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ 
เยาวชนได้รับการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม  

จัดกิจกรรมบวชสามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการอุดหนุนสภา 
วัฒนธรรมตำบล 
หนองงูเหลือม  
โครงการวันสำคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา  

ส่งเสริมกิจกรรมวัน
สำคัญ เช่น  
วันวิสาขบูชา ฯ 

11. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการอุดหนุนสภา 
สภาวัฒนธรรมตำบล 
หนองงูเหลือม โครงการ 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้
ประชาชน ร่วมกิจกรรม
วันเข้าพรรษา  

ส่งเสริมกิจกรรมวัน 
เข้าพรรษา 

12. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดการแข่งขัน 
กีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน 
กล้ามเน้ือของเด็ก  

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือมทุก
คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาสี 

13. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดแข่งขันกีฬา 
อบต.ต้านยาเสพติด 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชนใน
ตำบล  

จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนในระดับ
ตำบลกีฬาพื้นบ้าน 
จำนวน 1 ครั้ง 

14. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชนด้านกีฬา 
สู่อาชีพ 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสรรหานักกีฬา
เยาวชน ท่ีมีความสามารถ
เข้าสู่ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาเยาวชนเพื่อ
ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับ
จังหวัดและฟุตบอลอาชีพ
ในอนาคต  

นักกีฬาร่วมฝึกซ้อมและ
จัด ส่งแข่งขันรายการใน
จังหวัด/ ต่างจังหวัด 
อย่างต่อเนื่อง 

15. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการพัฒนาส่งเสริม 
ความรู้ด้านศาสนพิธี 
และประเพณีท้องถิ่น 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบทอด ศาสนพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป  

ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ ศาสนพิธีและ
ประเพณี ท้องถิ่น 

16. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป  

ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนร่วมกิจกรรม 
เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
ดนตรีไทย ฯ 



17. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. หนองงูเหลือม 

84,100.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีชำรุดเสียหายจาก
ผลกระทบของการ
เสื่อมสภาพหรืออุทกภัย 
ต่าง ๆ ให้มีความพร้อม
และปลอดภัยสำหรับ 
การจัดการเรียนการสอน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีงบประมาณพร้อม
สำหรับซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารท่ีชำรุด
เสียหายจากการเสื่อม 
สภาพหรือจากอุทกภัย
ต่างๆ 

18. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติ การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน  
ของ อปท.(สถาน ท่ี
กลาง) 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1)เพื่อจัดต้ัง สถานท่ี 
กลาง ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.  
2)เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม 
กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการและข้อมูล
อื่น ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชน  

สนับสนุนท่ีทำการ 
ปกครองอำเภอเฉลิม
พระเกียรติ 

19. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริม
จริยธรรม สำหรับ
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกฯ
และพนักงานส่วนตำบล  

15,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการในการส่งเสริม
จริยธรรม  

ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

20. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการให้บริการของ 
อบต. 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะ 
การ ทำงานของ อบต.  

จ้างเหมาบุคคลภาย 
นอกเพื่อสำรวจความ 
พึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีต่อ อบต. 

21. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการประชุม
ประชาคม ตำบลเพื่อ
วางแผน พัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การจัดทำ 
แผนพัฒนาการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมาย  

ประชาคมตำบล จัดทำ
แผนพัฒนา ตำบลการ
ติดตาม และประเมินผล 
แผนพัฒนาตำบล 

22. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการปกป้องสถาบัน 
สำคัญของชาติ 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุน 
การจัดกิจกรรม เพ่ือ
ปกป้องสถาบันสำคัญ 
ของชาติ  

ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน/ 
ตำบล 

23. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการจัดเก็บภาษี
นอกพื้นท่ี 
  

2,000.00 สำนัก/กอง
คลัง 

เพื่ออำนวยความ สะดวก
ให้ประชาชน  

จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา 

24. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การ จัดทำแผนชุมชนสู่
แผน พัฒนาท้องถิ่น 

15,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การจัดทำแผน
ชุมชนสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตาม 
ระเบียบกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง   

ดำเนินการจัดทำแผน 
ชุมชนสู่แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 



25. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการจัดประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน 

30,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การจัดทำโครงการ
จัดประชุม ประชาคม
หมู่บ้าน เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย และ เป็น ไป
ตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  

ดำเนินการจัดทำ 
โครงการจัดประชุม 
ประชาคมหมู่บ้านอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

26. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ปัญหายาเสพติด 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ท้ัง 15 
หมู่บ้านในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันปัญหายาเสพติด  

ดำเนินการจัดทำ 
โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันปัญหายาเสพติด
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

27. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรมให้ 
ความรู้ทางกฎหมาย 
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ใน
การปฏิบัติงาน 

15,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
และวิธีการทำงานท่ีสุจริต
โปร่งใสให้คณะ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
หนองงูเหลือม หัวหน้า
ส่วนราชการพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การ บริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือม  

จัดอบรมให้ความรู้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือม 
หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
หนองงูเหลือม  

28. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการอบรมเจ้า 
พนักงานผู้ดำเนินการ 
เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหรือ 
ผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล หนองงู
เหลือม 

30,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เจ้าพนักงาน
ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และเพื่อให้เกิดความสุจริต 
โปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  

เจ้าพนักงาน
ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 
จำนวน 187 คน 

29. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการน้อมนำ 
พระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิต 
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต  

จัดอบรมให้ความรู้ 
เกษตรกรจัดทำแปลง 
สาธิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

30. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนคันคลองลำ
บริบูรณ์  
หมู่ 7,10,11,12 

5,662,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

31. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง 
โนนแค หมู่ท่ี 4 บ้านพระ
วังหาร 

102,200.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอและช่วยระบาย
น้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง  

สภาพเดิมขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 800.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตร สภาพ ท่ีต้องการ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร ลึก
รวม 1.70 เมตร มี 
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,000 ลบ.ม. 
พร้อมติดตั้ง ป้าย
โครงการ 



32. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนนกราด  
หมู่ท่ี 1 สายทางซอย 
หลังศาลา SML ถึง  
บ้านนายร่วม ถมโพธิ์ 

145,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.1  
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ช่วงท่ี 1 ถนน คสล. 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 58.00 ม.  
หนา 0.15 เมตร  
ช่วงท่ี 2 ถนนกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 46.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

33. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนนกราด  
หมู่ท่ี 1 สายทางบ้าน 
นายสำราญ กลักโพธ์ิ  

77,000.00 กองช่าง, 
สำนักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.1  
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 3.00 
ม. ยาว 50.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

34. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนนกราด  
หมู่ท่ี 1 สายทางบ้าน 
โนนกราดเชื่อมบ้านรวง 
  

347,000.00 กองช่าง, 
สำนักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนม.1  
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 171.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

35. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้าน 
นางเฮียง สนศักดิ์  

242,000.00 กองช่าง, 
สำนักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.2  
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 3.00 
ม. ยาว 108.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

36. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้าน 
นางภณิดา คงฤทธิ์ 

118,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนม.2  
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 3.00 
ม. ยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

37. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านรวง หมู่ท่ี 3 
สายทางบ้านผู้ใหญ่ 
ประกอบ แคนงูเหลือม  

41,000.00 กองช่าง, 
สำนักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.3  
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 3.00 
ม. ยาว 27.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

38. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำ บ้านรวง  
หมู่ท่ี 3 สายทาง เหมือง
ดาดคอนกรีต- บ้านนาง
พิรัตน์ คงกลาง 

348,800.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ บ้านรวง 
หมู่ท่ี 3  

รางระบายน้ำกว้าง 
0.50 เมตร  
ยาว 261.00 เมตร 
 ลึก 0.50 เมตร  
พร้อม บ่อพัก จำนวน 7 
บ่อ 

39. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน 
เสริมผิวหินคลุก 
 บ้านพระวังหาร หมู่ท่ี 4 
สายทางบ้านนายมาก ถึง 
นานายเฉลิม 

50,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.4  
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ลงดินเสริมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 103.00 
เมตร หนา 0.30 เมตร 
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 103.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

40. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการวางท่อระบาย
น้ำ บ้านพระวังหาร  
หมู่ท่ี 4 สายทางบ้าน
นางสาว จิรัชญา 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.4 
มีความปลอดภัย เพื่อลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วย
ระบายน้ำ  

วางท่อ คสล. ชั้น 3 
ขนาด Ø0.40 เมตร 
จำนวน 152.00 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 
บ่อ พร้อมฝา พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ ตาม
แบบ อบต. กำหนด 



41. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิวหินคลุก บ้าน
สวาสด์ิ หมู่ท่ี 5 สายทาง
สระขุด 

75,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.5  
มีความปลอดภัย เพื่อลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วย
ระบายน้ำ  

เสริมดินขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 141.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 
เมตร ลงหินคลุกขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
141.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

42. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสวาสดิ์ หมู่ท่ี 
6 สายทางซอย บ้านนาง
สมนึก อบกลาง ถึงบ้าน
นายสามารถ เล็งกลาง  

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.6  
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 3.00 
ม. ยาว 37.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

43. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ 
หมู่ท่ี 6 สายทางบ้าน 
นายจาง ดองโพธ์ิ 

247,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา  

เพื่อระบายน้ำลดปัญหา
น้ำท่วมขัง  

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
151.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร พร้อมบ่อพัก
จำนวน 2 บ่อ 

44. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ 
หมู่ท่ี 6 สายทางจาก 
บ้านนางสมนึก อบกลาง 
ถึงบ้านนายวิโรจน์ ย่านงู
เหลือม  

174,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ บ้าน
สวาสด์ิ หมู่ 6  

รางระบายน้ำกว้าง 
0.50 ม. ยาว 99.00 
เมตร ลึก 0.5 เมตร 
พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 
บ่อ 

45. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน 
เสริมผิวหินคลุก บ้าน
ประกายปรง หมู่ท่ี 7 
สายทางเหมือง ตายา 

420,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.7 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนนเสริมผิวหินคลุก
ขนาด กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

46. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่
ท่ี 8 สายทางบ้าน นาย
บุญสม แถวกลาง 

151,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.8 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 3.00 
ม. ยาว 83.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

47. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่
ท่ี 8 สายทางบ้าน นางพ
เยาว์ สนงูเหลือม 

266,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.8 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 4.00 
ม. ยาว 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

48. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนนหมัน หมู่
ท่ี 9 สายทางซอย บ้าน
นายดาว ถึง ถนน รอบ
หมู่บ้าน  

266,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.9 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 4.00 
ม. ยาว 129.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

49. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการวางท่อระบาย
น้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ท่ี 
9 สายทางจากบ้าน 
นายเทียร ถึง บ้าน นาย
คูณ โชติกลาง 

266,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ  
บ้านโนนหมัน หมู่ท่ี 9  

วางท่อ คสล. ชั้น 3 
ขนาด Ø0.40 เมตร 
จำนวน 230 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จำนวน 20 
บ่อ พร้อมฝา พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ ตาม
แบบ อบต.กำหนด 



50. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโตนด หมู่ท่ี 
10 สายทาง ศาลตาปู่
เชื่อมคลอง ชลประทาน 

413,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ท่ี 10 
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

51. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเสม็ด หมู่ท่ี 
11 สายทางโรงน้ำ ถึง
บ้านยายนาญ 

252,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.11 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
ม. ยาว 93.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

52. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ท่ี 
12 สายทางซอย บ้าน
นางสาวสุนิสา ทรวงโพธ์ิ 

159,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.12 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
ม. ยาว 78.00 เมตร 
ยาว 0.15 เมตร 

53. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12 สาย
ทางบ้านนางรอด สอน
ฤทธ์ิ ถึงจุดเชื่อมต่อ 
ทางเข้าวัดสมานมิตร 

238,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ท่ี 12 
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 85.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

54. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโพธิ์ปรือแวง 
หมู่ท่ี 13 สายทางบ้าน 
นางสัมฤทธิ์ ถึง ถนน 
ปลอดฝุ่น 

418,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ท่ี 13 
มีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
ม. ยาว 159.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

55. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างลาน 
คอนกรีตเอนกประสงค์ 
บ้านสลักได หมู่ท่ี 14 

417,200.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน หมู่ 14 มี
สถานท่ีสำหรับออกกำลัง
กาย มีสถานท่ี สำหรับทำ
กิจกรรมร่วมกันของ
หมู่บ้าน  

ปรับพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ขนาด พื้นท่ีรวม 
880.00 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร ถมดิน ไม่
น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม. 
วางท่อ คสล.ชั้น 3 
ขนาด Ø0.40 เมตร 
จำนวน 127.00 ท่อน 
บ่อพัก จำนวน 6 บ่อ 
พร้อมติดตั้ง ป้าย
โครงการ 

56. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองแดง หมู่
ท่ี 15 สายทาง หอพัก
นายสมชาย ไปบ้านนาย
บุญสม 

434,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.15 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
ม. ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

57. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการจัดทำรั้วบริเวณ 
สระประปาบ้านโตนด 

0.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก่อสร้างรั้วป้องกัน
ปัญหาบุกรุกท่ีสาธารณะ
และเด็กจมน้ำ  

ขนาดสูง 2.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร ตาม
แบบท่ี อบต. หนองงู
เหลือมกำหนด 

58. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง อาคาร
สำนักงาน 

200,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร
สำนักงาน อบต.หนองงู
เหลือม  

ปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน ตามแบบ 
อบต. หนองงูเหลือม 
กำหนด 



59. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงอาคาร 
โรงจอดรถ 

150,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารโรงจอดรถ  

ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ 
โดยการกั้นห้องเก็บพัสด ุ
เปลี่ยนฝ้าเพดานและ
ประตู ตามแบบที่ อบต. 
หนองงูเหลือม กำหนด 

60. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง ระบบ
ไฟฟ้าสำนักงาน 

200,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อติดตั้งระบบสายเมน
ไฟฟ้าภายนอกอาคารและ
ปรุงปรุงระบบสายป้อน
ภายในสำนักงาน  

-เปลี่ยนสายเมน จาก
เดิม สายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร เป็นสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน 
ขนาด 95 ตาราง
มิลลิเมตร - เพิ่มจำนวน
เสาไฟเพื่อ รับสายไฟท่ีมี
ขนาดใหญ่ขึ้น - 
ตรวจสอบแก้ไข จุด
เชื่อมต่อของสายไฟ 

61. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนกราด หมู่ท่ี 1 
สายทางบ้านนาง วันเพ็ญ 
พรมงูเหลือม 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.1 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 97.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

62. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง ราง
ระบายน้ำ บ้านโนนกราด 
หมู่ท่ี 1 สายทางจากบ้าน
นางสี 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำบ้านโนน
กราด หมู่ท่ี 1  

รางระบายน้ำกว้าง 
0.50 ม. ยาว 52.00 ม. 
ลึก 0.50 ม. บ่อพัก
พร้อมฝา จำนวน 3.00 
บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย 
โครงการ (ตามแบบ 
อบต. หนองงูเหลือม
กำหนด) 

63. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำ บ้าน หนองงู
เหลือม หมู่ท่ี 2 สายทาง
บ้านนายอ่อน 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ บ้านหนอง
งูเหลือม หมู่ท่ี 2  

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
235.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร บ่อพักพร้อมฝา 
จำนวน 5.00 บ่อ พร้อม
ติดตั้งป้าย โครงการ 
(ตามแบบ อบต. หนองงู
เหลือมกำหนด 

64. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองงูเหลือม หมู่ท่ี 2 
สายทางบ้าน นางโสภณ 
เปลี่ยนโพธิ์ 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.2 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 73.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15เมตร 

65. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้าน 
นายอ่อน 

0.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.2 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 73.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

66. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำ บ้าน พระวัง
หาร หมู่ท่ี 4 สายทาง
บ้าน นายสมชาย ช้อย
ขุนทด  

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำบ้านพระวัง
หาร หมู่ท่ี 4  

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
60.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร บ่อพักพร้อมฝา 
จำนวน 3.00 บ่อ 



67. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการวางท่อ ระบาย
น้ำ บ้าน พระวังหาร หมู่
ท่ี 4 สายทางโนนแค 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ บ้านพระ
วังหาร หมู่ท่ี 4  

วางท่อ คสล.ชั้น3 
Ø1.20 เมตร จำนวน 6 
ท่อน พร้อม โครงสร้าง 
คสล. ขนาดกว้าง 1.20 
ม. ยาว 2.50 ม. หนา 
0.15 ม. 

68. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน 
เสริมผิวหินคลุก บ้าน 
สวาสด์ิ หมู่ท่ี5 สายทาง 
คลองจาน 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.5 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

โดยเสริมดิน 2,700 ลบ.
ม. ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 ม. ยาว 600.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือปริมาณ หินคลุกไม่
น้อยกว่า 240 ลบ.ม. 
วางท่อ คสล.ชั้น 3Ø 
0.40 ม. จำนวน 3 จุด 
ๆละ 5 ท่อน 

69. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสวาสดิ์ หมู่ 6 
สายทางบ้านนางสุภาพร 
ไพราม และบ้านนาง 
มาติกา สกุลกัญจนา  

57,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.6 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 29.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

70. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการวางท่อระบาย
น้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ท่ี 6 
สายทางเหมืองคลองจาน 
บริเวณหน้าวัดพระวัง
หาร 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ บ้าน
สวาสด์ิ หมู่ท่ี 6  

โดยถมดิน หรือมี
ปริมาณ ดินถมรวมไม่
น้อยกว่า 607.50 ลบ.ม. 
ลงหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุก รวมไม่
น้อยกว่า 5,700 ลบ.ม. 
วางท่อ คสล. ชั้น 3Ø 
1.00 ม. จำนวน 95 
ท่อน  

71. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ประกายปรง หมู่ 7 สาย
ทางซอยเจริญสุข 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.7 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15เมตร 

72. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำ บ้านนาตาวงษ์ 
หมู่ท่ี 8 สายทางหน้าวัด 
โนนนางแก้ว ถึงบ้าน 
นางแต้ม หมอนกลาง 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ บ้านนาตา
วงษ์ หมู่ท่ี 8  

กว้าง 0.50 ม. ยาว 
97.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร บ่อพักพร้อมฝา 
จำนวน 3.00 บ่อ พร้อม
ติดตั้งป้าย โครงการ 
(ตามแบบ อบต. หนองงู
เหลือม กำหนด) 

73. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นาตาวงษ์ หมู่ท่ี 8 สาย
ทางน้ำบ่อ ถึง บ้านนาย
อยู่ คงฤทธิ์ 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.8 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15เมตร 



74. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนนหมัน หมู่
ท่ี 9 สายทาง ลีลาวดี 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.9 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 79.50 เมตร หนา
0.15 เมตร 

75. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
เสริมผิวคอนกรีตเหล็ก 
บ้านโนนหมัน หมู่ท่ี 9 
สายทางบ้านนาย เด่น
ดำรงค์ ชอบเกาะ  

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.9 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 86.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15เมตร 

76. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
เสริมผิว คสล. บ้านโตนด 
หมู่ท่ี 10 สายทางบ้าน
ชุติมา คำภีระ 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.10 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15เมตร 

77. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
เสริมผิวหินคลุก บ้าน 
เสม็ด หมู่ท่ี 11 สายทาง
บ้านนายชิด ดอกโพธ์ิ 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.11 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

โดยลงดินเสริม 400 
ลบ.ม. ลงหินคลุกขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
345.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 1,380 ตร.ม. วาง
ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø0.40 
เมตร จำนวน 8 ท่อน 

78. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเสม็ด หมู่ 11 
สายทางบ้านยายนาญ 
เชื่อมบ้านโพธ์ิปรือแวง 

0.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.11 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 55.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

79. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12 สาย
ทาง ทางเข้าวัด สมาน
มิตรด้านทิศ ตะวันออก 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.12 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 198.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

80. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโพธิ์ปรือแวง 
หมู่ท่ี 13 สายทางบ้าน 
ยายหอม ปราบงูเหลือม 

0.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.13 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

81. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโพธิ์ปรือแวง 
หมู่ท่ี 13 สายทางบ้าน 
นางรุจิ ขาวเวียง 

0.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.13 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล.กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล.ชั้น3Ø 0.40 
เมตร จำนวน 4 ท่อน 

82. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
เสริมผิวหินคลุก บ้าน 
สลักได หมู่ท่ี 14 สาย
ทางคลอง ชลประทาน 
เชื่อม ทำนบปิดขาด 

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

โดยขุดรื้อคันทางเดิม
แล้วบดทับ 6,000 ลบ.
ม. ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรรวม ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตร.ม. 



83. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำ บ้าน หนอง
แดง หมู่ท่ี 15 สายทาง
บ้านผู้ใหญ่ สะอ้อน ถึง 
ศาลา ประชาคม  

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ  

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
107 ม. ลึก 0.50 เมตร 
บ่อพักพร้อมฝา จำนวน 
4 บ่อ 

84. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง ราง
ระบายน้ำ บ้านโพธ์ิน้อย 
หมู่ท่ี 12 สายทางจาก
บ้านนาย มีชัย เชื่อม 
บ้านนายมิตร  

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ช่วยระบายน้ำ บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ 12  

รางระบายน้ำกว้าง 
0.50 เมตร 106.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
บ่อพัก พร้อมฝา จำนวน 
5.00 บ่อ 

85. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองแดง หมู่
ท่ี 15 สายทางจาก ถนน
มิตรภาพถึง ทางเข้าบ้าน
หนองแดง  

0.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน ม.15 มี
ถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

86. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการวาง ท่อระบาย
น้ำ ลงบึงปรือแวง 

44,600.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

กักเก็บน้ำเพ่ือการ อุปโภค 
- บริโภค  

วางท่อ คสส.ขนาด 
Ø0.60 เมตร จำนวน 
18 ท่อน 

87. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน  

โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต คน
พิการและผู้ดูแล คน
พิการ 

20,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ 
ผู้ดูแล คนพิการมีความรู้
เรื่องสิทธิ และประโยชน์
ต่างๆ  

คนพิการ,ผู้ดูแลคน 
พิการและ อสม. 

88. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการสืบสาน 
ประเพณีไทยใส่ใจ 
ผู้สูงอายุ 

30,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม 
และเพื่อ ให้ประชาชนร่วม
แสดงความ ความกตัญญู
กตเวทีตอ่ผู้สูงอายุ และ
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของสถาบันครอบครัว  

ประชาชนในตำบล 
หนองงูเหลือม 

89. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน  

โครงการส่งเสริม และฝึก
อาชีพให้กับ กลุ่มสตรี
แม่บ้าน ผู้สูงอายุผู้พิการ 
เยาวชนและ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
อาชีพ เพิ่มรายได้ และลด
ภาระ ค่าใช้จ่าย  

กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เยาวชน และกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาส 

90. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการพัฒนาสตรี และ
เสริมสร้างความ เข้มแข็ง
ของ ครอบครัว 

20,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี ผู้นำ
ชุมชน และบุคคลใน
ครอบครัวได้รับ ความรู้
ความเข้าใจถึงปัญหา 
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และ บุคคลในครอบครัว  

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน 
ผู้นำชุมชน และสมาชิก 
ในครอบครัว 

91. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการซ่อมแซม บ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส 

60,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยท่ี 
ชำรุดทรุดโทรมและปรับ 
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

ซ่อมแซมหรือปรับ 
สภาพบ้านท่ีอยู่อาศัย 
ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน 
ตำบลหนองงูเหลือม 
จำนวน 3 หลัง หลังละ 
20,000 บาท 



92. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการส่งเสริม 
กิจกรรมโรงเรยีน 
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นพื้นท่ีถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไม่ ให้สูญสลาย
สามารถสร้าง คุณค่าแก่
ผู้สูงอายุในชุมชน  

นักเรียนโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 3,4,5,6 
และรุ่นต่อๆไป 

93. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน  

โครงการ สาธารณสุข
ตาม แนวพระราชดำริฯ 

0.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
งาน ด้านสาธารณสุขให้
หมู่บ้าน  

สนับสนุนโครงการ ด้าน
สาธารณสุข ครบ 15 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

94. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการตั้งจุดให้ 
ให้บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

30,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล และตั้งจุดบริการ
ประชาชน  

จัดอบรมให้ความรู้ 
เกษตรกรในตำบล 
จำนวน 150 คน จาก 
15 หมู่บ้าน 

95. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกซ้อม ตาม
แผนป้องกัน และบรรเทา 
สาธารณภัย 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การ ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

จัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทา สาธารณ
ภัย 

96. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพด้านการ 
ป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย 

30,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การ ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

จัดฝึกอบรมเพ่ิม 
ศักยภาพการปฎิบัติ 
งานของ อปพร. 

97. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการขับขี่ ปลอดภัย 15,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับ
ขี่  

อบรมให้ความรู้ กับ
ประชาชน เด็ก เยาวชน 
ผู้นำชุมชน  

98. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรม ชุด
ปฎิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ อบต. หนองงู
เหลือม 

50,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และ ความเข้มแข็งให้แก่ 
อบต. หนองงูเหลือม ให้มี
บุคลากร ท่ีสามารถช่วย
เหลือมงาน ด้านภัยพิบัติ  

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
จำนวน 50 คน 

99. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

โครงการให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชน ด้าน
การส่งเสริมและ พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

90,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้การช่วยเหลือม
ประชาชนท่ีอยู่ใน
ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน 
รายได้ไม่ เพียงพอเลี้ยง
ชีพยากลำบาก ขาดแคลน
ปัจจัยพื้นฐานให้สามารถ
ดำรงชีพได้  

ประชาชนตำบล หนองงู
เหลือม 

100. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าและ 
หญ้าแฝกเฉลิม พระ
เกียรติ 

22,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าในเขต
ตำบล ป้องกันการ
พังทลายของดิน และเป็น
การปลูกป่าเฉลิม พระ
เกียรติ  

จัดกิจกรรมปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ วันพ่อ 
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 
และวันสำคัญต่างๆ 



101. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ แหล่ง
น้ำ 

150,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู กำจัดวัชพืช ตาม
แหล่งน้ำ คูคลอง  

แหล่งน้ำในตำบล หนอง
งูเหลือม 

102. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการหมู่บ้าน สะอาด
ปราศจาก โรคภัยใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม 

0.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จัก คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน  

ทุกครัวเรือน 

103. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดอบรมให้ 
ความรู้การบริหาร 
จัดการขยะชุมชน 

10,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ประชาชน
รู้จัก คัดแยกขยะใน
ครัวเรือนและ กำจัดขยะ
ให้ถูกสุขลักษณะ  

ทุกหมู่บ้าน 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองงูเหลือม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ จำนวนเงิน 16,342,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 45 โครงการ จำนวนเงิน 
14,415,538 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงกา
ร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 31 11,830,460.00 19 10,235,860.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 10 342,958.00 10 342,958.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเท่ียว 

9 3,637,030.00 8 3,553,030.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 169,675.00 2 169,675.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 6 114,015.00 6 114,015.00 

รวม 58 16,094,138.00 45 14,415,538.00 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองงูเหลือม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว  

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็ก 

3,233,000.00 3,225,642.00 3,225,642.00 7,358.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศพด. 
อบต.หนองงูเหลือม 

8,000.00 2,940.00 2,940.00 5,060.00 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งด้าน
การศึกษา 

20,000.00 11,670.00 11,670.00 8,330.00 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
หนองงูเหลือม 
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
วันเข้าพรรษา 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว  

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา อบต. 
(ต้านยาเสพติด) 

200,000.00 188,738.00 188,738.00 11,262.00 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว  

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเยาวนด้าน
กีฬาสู่อาชีพ 

50,000.00 44,700.00 44,700.00 5,300.00 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว 

โครงการพัฒนา   
ส่งเสริมความรู้ด้าน 
ศาสนพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่น 

30,000.00 19,090.00 19,090.00 10,910.00 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

20,000.00 10,250.00 10,250.00 9,750.00 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองงูเหลือม  

84,100.00 84,000.00 0.00 100.00 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอเฉลิม
พระเกียรต ิ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

11.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกและ
พนักงานส่วนตำบล  

15,000.00 13,300.00 13,300.00 1,700.00 



12.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา
ประเมินความพึง
พอใจในการ
ให้บริการประชาชน
ของ อบต.  

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

13.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ทาง
กฎหมายเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริตใน
การปฎิบัติงาน  

15,000.00 12,775.00 12,775.00 2,225.00 

15.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมเจ้า
พนักงาน
ผู้ดำเนินการ
เลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงู
เหลือม 

30,000.00 29,940.00 29,940.00 60.00 

16.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการน้อมนำ
เศรษฐกิจพอเพียง
หล่อเลี้ยงชุมชน 

30,000.00 26,860.00 26,860.00 3,140.00 

17.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านประกาย
ปรง หมู่ที่ 7 บ้าน
โตนด หมู่ที่ 10 บา้น
เสม็ด หมู่ที่ 11 บ้าน
โพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 
ตำบลหนองงูเหลือม  

5,662,000.00 5,662,000.00 5,662,000.00 0.00 

18.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอก
คลองโนนแค หมู่ที่ 4 

102,200.00 101,000.00 101,000.00 1,200.00 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน
กราด หมู่ท่ี 1 สาย
ทางซอยหลังศาลา 
sml ถึง บ้านนาย
ร่วม ถมโพธิ์ 

145,000.00 144,000.00 0.00 1,000.00 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเหล็ก 
บ้านโนนกราด หมู่ท่ี 
1 สายทางบ้านนาย
สำราญ กลักโพธิ์ 

77,000.00 76,000.00 0.00 1,000.00 



21.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเหล็ก 
บ้านโนนกราด หมู่ท่ี 
1 สายทางบ้านโนน
กราดเชื่อมบ้านรวง 

347,000.00 346,000.00 346,000.00 1,000.00 

22.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองงู
เหลือม หมู่ท่ี 2 
สายทางบ้านนาง
เฮียง สนศักดิ์ 

242,000.00 241,000.00 241,000.00 1,000.00 

23.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองงู
เหลือม หมู่ท่ี 2 
สายทางบ้านนาง
ภณิดา คงฤทธิ์ 

118,000.00 117,000.00 117,000.00 1,000.00 

24.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวง หมู่
ท่ี 3 สายทางบ้าน
ผู้ใหญ่ประกอบ 
แคนงูเหลือม 

41,000.00 41,000.00 41,000.00 0.00 

25.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ บ้าน
รวง หมู่ท่ี 3 สาย
ทางเหมืองดาด
คอนกรีต-บ้านนาง
พิรัตน์ คงกลาง 

348,800.00 347,000.00 347,000.00 1,800.00 

26.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเสริมผิวหิน
คลุก บ้านพระวัง
หาร หมู่ท่ี 4 สาย
ทางบ้านนายมาก 
ถึงนานายเฉลิม  

50,000.00 47,000.00 0.00 3,000.00 

27.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเสริมผิวหิน
คลุก บ้านสวาสดิ์ 
หมู่ท่ี 5 สายทาง
สระขุด 

75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 

28.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ บา้น
สวาสดิ์ หมู่ที ่6 สาย
ทางนายจาง ดองโพธิ ์

247,000.00 246,000.00 0.00 1,000.00 

29.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ บ้าน
สวาสด์ิ หมู่ท่ี 6 
สายทางนางสมนึก 
อบกลาง –บ้านนาย
วิโรจน์ ย่านงูเหลือม 

174,000.00 174,000.00 0.00 0.00 



30.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเสริมผิวหิน
คลุก บ้านประกาย
ปรง หมู่ท่ี 7 สาย
ทางเหมืองตายา  

420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00 

31.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาตาวงษ ์
หมู่ที่ 8 สายทางบ้าน
นายบุญสม แถวกลาง  

151,000.00 150,000.00 150,000.00 1,000.00 

32.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาตา
วงษ์ หมู่ท่ี 8 สาย
ทางบ้านนางพเยาว์ 
สนงูเหลือม  

266,000.00 265,000.00 265,000.00 1,000.00 

33.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนหมัน 
หมู่ท่ี 9 สายทาง
นายดาวถึงถนน
รอบบ้าน  

266,000.00 265,000.00 265,000.00 1,000.00 

34.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการวางท่อ
ระบายนำ้ บา้นโนน
หมัน หมู่ที่ 9 สาย
ทางบ้าน นายเทียร - 
บ้านนายคูณ  
โชติกลาง 

266,000.00 265,000.00 0.00 1,000.00 

35.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโตนด 
หมู่ท่ี 10 สายทาง
ศาลตาปูเชื่อมคลอง
ชลประทาน  

413,000.00 411,000.00 411,000.00 2,000.00 

36.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเสม็ด หมู่
ที่ 11 สายทางโรงน้ำ
ถึงบ้านยายนาญ 

252,000.00 251,000.00 251,000.00 1,000.00 

37.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธ์ิน้อย 
หมู่ท่ี 12 สายทาง
บ้านนางสาวสุนิสา 
ทรวงโพธ์ิ 

159,000.00 158,000.00 0.00 1,000.00 

38.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธ์ิน้อย 
หมู่ท่ี 12 สายทาง
ซอยบ้านนางรอด 
สอนฤทธิ์ 

238,000.00 237,000.00 0.00 1,000.00 



39.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธ์ิปรือ
แวง หมู่ท่ี 13 สาย
ทางบ้านนาง
สัมฤทธ์ิ ถึงถนน
ปลอดฝุ่น 

418,000.00 417,000.00 417,000.00 1,000.00 

40.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ บ้าน
สลักได หมูท่ี 14 

417,200.00 417,000.00 417,000.00 200.00 

41.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
แดง หมู่ท่ี 15 สาย
ทางหอพักนาย
สมชายไปบ้านนาย
บุญสม 

434,000.00 433,000.00 433,000.00 1,000.00 

42.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
อาคารสำนักงาน 

200,000.00 71,000.00 0.00 129,000.00 

43.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
อาคารโรงจอดรถ 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

44.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
สำนักงาน 

200,000.00 176,000.00 176,000.00 24,000.00 

45.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสวาสด์ิ 
หมู่ท่ี 6 สายทาง
บ้านนางสุภาพร  
ไพราม และบ้าน
นางมาติกา สกุล
กัญจนา  

57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 

46.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำลงบึงปรือ
แวง 

44,600.00 44,600.00 0.00 0.00 

47.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

โครงการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ดูแล
คนพิการ 

20,000.00 19,600.00 19,600.00 400.00 

48.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน  

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

30,000.00 29,960.00 29,960.00 40.00 

49.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

โครงการส่งเสริม
และฝึกอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ผู้สูงอายุผู้พิการ
เยาวชนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 



50.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

51.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

52.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตั้งจุด
ให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

30,000.00 29,060.00 29,060.00 940.00 

53.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกซ้อม
ตามแผนปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000.00 19,640.00 19,640.00 360.00 

54.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

30,000.00 29,750.00 29,750.00 250.00 

55.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขับขี่
ปลอดภัย 

15,000.00 14,948.00 14,948.00 52.00 

56.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

57.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
และหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

22,000.00 19,850.00 19,850.00 2,150.00 

58.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
แหล่งน้ำ 

150,000.00 149,825.00 149,825.00 175.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
อบต.หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

405 251,851,900.00 58 12,010,800.00 31 11,830,460.00 19 10,235,860.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

59 4,252,000.00 13 415,000.00 10 342,958.00 10 342,958.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว 

22 6,743,000.00 17 3,695,100.00 9 3,637,030.00 8 3,553,030.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 810,000.00 4 182,000.00 2 169,675.00 2 169,675.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหาร
จัดการ 

25 2,966,000.00 11 207,000.00 6 114,015.00 6 114,015.00 

รวม 519 266,622,900.00 103 16,509,900.00 58 16,094,138.00 45 14,415,538.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ช. ผลการดำเนินงาน 
              อบต.หนองงูเหลือม ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
              1. โครงการขุดลอกคลองโนนแค บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 

 

 

 
 

                2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ 10 สายทางศาลตาปู่เชื่อมคลองชลประทาน 
 

 
                 
 
 
 



                3. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองงูเหลือม  
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



              4. โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล  
วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 

 

   
 

  
 

          5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสริมสรา้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัตงิาน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕65 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 

 

 
 

  



          
          6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 

 
 
 

         7. โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชน 
 

 
 

         
        8. โครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบ พ.ศ. 2565 
วันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



             ซ. คณะกรรมการ 
             1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
นายวิสุทธิชัย ไทยงูเหลือม ประธานกรรมการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

ร้อยตรีมานัส สกุลเจริญ สมาชิก องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือม หมู่ท่ี 3 

044-207558 ต่อ 13 - - 

นายวีรชาติ บทสูงเนิน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือม หมู่ท่ี 13 

044-207558 ต่อ 13 - - 

นายณรงค์ กระจ่างโพธ์ิ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือม หมู่ท่ี 13 

044-207558 ต่อ 13 087-2558582 - 

นายบุญส่ง ปึ้งสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายสน่ัน ชลอกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายวิชัย โชติกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ 044-207558 ต่อ 13 - - 

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนภาคราชการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนภาคราชการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนภาคราชการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นางประหยัด ไทยงูเหลือม ผู้แทนประชาคมตำบล  044-207558 ต่อ 13 - - 

นายศุภเดช สกุลกัญจนา ผู้แทนประชาคมตำบล  044-207558 ต่อ 13 095-3715313 - 

นายบุญมี ดีโพธิ์ ผู้แทนประชาคมตำบล  044-207558 ต่อ 13 089-5820642 - 

นายบพิตร อรัญสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองงูเหลือม 

044-207558 ต่อ 13 - - 

นายวิชญ์ภาส ผลกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายวีระชน ภักดิ์โพธิ์ กรรมการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายประยูร คงฤทธิ์ กรรมการ 044207558 ต่อ 13 085-7677048 - 

 
             2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
ร้อยตรีประจวบ ขำโพธ์ิ สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองงูเหลือม หมู่ท่ี 10 
044-207558 ต่อ 13 089-5857373 - 

นายกิ่ง กองงูเหลือม สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือม หมู่ท่ี 9 

044-207558 ต่อ 13 085-3168760 - 

นายดำรงค์ เงินโพธ์ิ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองงูเหลือม หมู่ท่ี 4 

044-207558 ต่อ 13 088-5833408 - 

นายธนพงศ์ จอมอุยมะดัน ผู้แทนประชาคมตำบล  044-207558 ต่อ 13 080-0622307 - 

นายสุรพล สารธรรมาธิคุณ ผู้แทนประชาคมตำบล  044-207558 ต่อ 13 087-8809058 - 

เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
อบต.หนองงูเหลือม 

กรรมการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายวิชญ์ภาส ผลกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายศิริ คอนงูเหลือม ผู้ทรงคุณวุฒิ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายสน่ัน ชลอกลาง ประธานกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

044-207558 ต่อ 13 - - 



 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
             3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
นายบพิตร อรัญสาร ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองงูเหลือม  
044-207558 ต่อ 13 - - 

นางนงค์ลักษณ์ ศูนย์สูงเนิน ผู้อำนวยการกองคลัง 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายนิรันดร์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการกองช่าง 044-207558 ต่อ 13 081-7898244 - 

นางสาวศุภวรรณ ทัศนพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 044-207558 ต่อ 13 085-1051949 - 

นางสาวไขนภา ชัดสระน้อย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม 

044-207558 ต่อ 13 081-5700487 - 

นางสาวผกากรอง กุลงูเหลือม ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
การเกษตร 

044-207558 ต่อ 13 089-6924901 - 

นายสิริศักดิ์ ชลอกลาง ผู้แทนประชาคมตำบล  044-207558 ต่อ 13 081-5497583 - 

นายอภิสิทธ์ิ รัตนศฤงค์ ผู้แทนประชาคมตำบล  044-207558 ต่อ 13 0951941868 - 

นางดารุณี ฝากกลาง ผู้แทนประชาคมตำบล  044-207558 ต่อ 13 082-1340492 - 

นายวิชญ์ภาส ผลกระโทก กรรมการและเลขานุการ 044-207558 ต่อ 13 089-1274392 - 

นางไพรัตน์ ช้อยขุนทด ผู้ช่วยเลขานุการ 044-207558 ต่อ 13 098-1966426 - 
 

   

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หนองงูเหลือมทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง การดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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