
สรุปโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการท่ีจ่ายขาดเงินสะสม , โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ,

  และโครงการของปีงบประมาณ 2565 ท่ีขอกันเงินจากสภาท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานรากและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน /ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ ผลการด าเนินงาน

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 เคร่ืองตบดิน 16,500 16,490 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ (เคร่ืองสแกนเนอร์ 17,000 0 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ไม่ได้ด าเนินการ

ส าหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1)

3 เคร่ืองสูบน  าแบบจมน  า (ซัมเมอร์ส) 44,000 39,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

รวม 77,500.00            55,490
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า 198,900 197,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายข้างวัดคามวาสี - ป่าช้า)

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ 198,500 197,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายไปห้วยทราย)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง 198,900 197,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายไปป่าชุมชน)

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ 198,900 197,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายสวนยางนางดวงจันทร์ - วัดสมานสังฆวิเวก)

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน 198,900 197,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายบ้านนางอัมพร - ไฟฟ้าแรงสูง)

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด 199,000 197,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายบ้านนายชิด  ศรีสุข - นานางหนู  กาฬจันทร์)
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม 211,700 209,500 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายดอนปู่ตา)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี 198,900 197,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายสามแยกวัดป่าสัก-บ้านป่งแดง)

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง 199,000 197,000 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายบ้านนายอรุณ  สีมันตะ - บ้านนางสาวเลิศวิไล อ่างค า)

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง 497,900 493,200 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายข้างวัดสว่างอารมณ์)

11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง 230,800 228,500 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายบ้านนายเนาว์ - บ้านนางละอองแก้ว ค านนท์)

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย 264,000 2,768,700 กองช่าง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(สายรอบวัด)

รวม 2,531,800.00        2,507,200
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินจ่ายขาดเงินสะสม)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ท่ีสภาอนุมัติ (บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดสว่างอารมณ์ ) 343,000 340,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง  ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางรุ่งฤดี นาโสก) 122,000 121,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง  ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( สายบ้านนายพัฒน์ ศรีวิชา - 362,000 359,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

 - บ้านนายรุ่งโรจน์  ผิวข า ) หมู่ท่ี2 บ้านหนองข่า ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

4 ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 363,000 36,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

(สายภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองกระโซ่ หมู่ท่ี 3 ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหนองสิม) 228,000 243,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายไปปุ่มชนจุดบ้านนายดวน) 121,000 120,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางดอนปู่ตา) 361,000 358,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

หมู่ท่ี 5 บ้านโนนก่อ ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนางพรทิพย์ - 242,000 240,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

สวนยางนายสีทัน ศรีสุข) หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินจ่ายขาดเงินสะสม)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ท่ีสภาอนุมัติ (บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนยางนางดวงจันทร์ - 242,000 240,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

วัดสมาน สังฆวิเวก) หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

10 ซ่อมแซมคลองส่งน  า 2 จุด หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน 245,000 243,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนโนนสะอาด) 345,000 342,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายสมใส ยืนยง 360,000 357,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกวัดป่าสัก - 361,000 358,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

บ้านป่งแดง) หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไปศูนย์พัฒนาการ 362,000 359,000 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการแล้ว

เกษตรระดับต าบล) หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง 1,899,000 ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

รวม 4,075,000 3,716,000

-19-



1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ท่ีสภาอนุมัติ (บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือด าเนินการ 56,000 50,762.94 กองช่าง โอนตั งรายการใหม่ ด าเนินการแล้ว

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 1 บ้านหนองกระโซ่ ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

  (สายข้างวัดหนองกระโซ่ไปไก่ใหญ่)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ 424,000 420,000 กองช่าง โอนตั งรายการใหม่ ด าเนินการแล้ว

(สายทางไปห้วยทราย)

ปี 2565 (สภาอนุมัติ 11/8/65)

                                              รวม 480,000 470,762.94

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ท่ีสภาอนุมัติ (บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 0 499,000 กองช่าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อยู่ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ปี 2565 (แก้ไขปัญหา ด าเนินการ

ความเดือดร้อนของ

ประชาชน)

รวม 499,000
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 20,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

พระราชด าริ

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โอนไปตั งรายการใหม่

สยามบรมราชกุมารี

3 โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10,000 2,020 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น  า

                                            รวม 60,000.00            2,020
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อ 50,000 29,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

และส่ิงแวดล้อม โอนตั งรายการใหม่

2 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 10,000 0 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม

3 รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น 10,000 0 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 51,780 48,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

(ซื อวัคซีน) และส่ิงแวดล้อม

5 ส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 250,000 243,470 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

กองสาธารณสุขฯ

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ค่าจัดซื อทรายอะเบท) 50,000 38,000 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

กองสาธารณสุขฯ

7 เคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000 117,000 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

กองสาธารณสุขฯ
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง 10,000 10,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนทท่ี 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง 5,000 5,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง 5,000 5,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก  

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า 10,000 10,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า 6,000 6,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า 4,000 4,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ 10,000 10,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ 5,000 5,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนทท่ี 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ 5,000 5,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง 6,000 6,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง 7,000 7,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง 7,000 7,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย 6,200 6,200 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย 6,400 6,400 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย 7,400 7,400 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ 6,580 6,580 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ 6,000 6,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ 7,420 7,420 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน 5,000 5,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน 7,000 7,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน 8,000 8,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด 10,000 10,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด 5,000 5,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด 5,000 5,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม 6,380 6,380 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม 6,000 6,000 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม 7,620 7,620 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี 7,000 0 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี 6,000 0 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี เพ่ือด าเนิน 7,000 0 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

งานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการ และส่ิงแวดล้อม

ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง 5,560 5,560 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง 7,680 7,680 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง 6,760 6,760 กองสาธารณสุข ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

                                 รวม 759,780.00            675,470.00          
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาส่ิงแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการแล้ว

ต าบลหนองแวง

2 โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ินรักการอ่าน 10,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการแล้ว

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ น้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000 21,990 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ส าหรับงานประมวลผล

4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) 8,600 8,600 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 493,920 481,215 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน 163,200 163,200 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

การสอนรายหัว)

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

8 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 50,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 30,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

และบุคลากรทางการศึกษา

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา 41,280 22,360 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ผู้เรียน)

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบ 28,800 16,200 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

นักเรียน)

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 19,200 10,400 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 19,200 108,002 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

14 ค่าอาหารเสริม(นม) 1,197,625 1,260,513.62 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

15 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 2,221,800 2,186,100 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ขั นพื นฐาน(สพฐ) จ านวน 5 แห่ง (อาหารกลางวัน)

                                        รวม 4,345,625.00        4,278,580.62      
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 80,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

ต าบลหนองแวง

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 10,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เน่ืองในวันวิสาขบูชา 10,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง 5,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า 5,000 5,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ 5,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง 5,000 5,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย 5,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ 5,000 5,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

31



4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน 5,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด 5,000 5,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม 5,000 5,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี 5,000 5,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง 5,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงาน 70,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม (อุดหนุนองค์กรการกุศล)

16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงาน 70,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (อุดหนุนองค์กรการกุศล)

17 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ 30,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (อุดหนุนองค์กรการกุศล)

18 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงาน 60,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการตักบาตรเทโวโรหณะและประกวดสรภัญญะ (อุดหนุนองค์กรการกุศล)
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

19 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงาน 30,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมและศีลจารี เน่ืองในสัปดาห์ (อุดหนุนองค์กรการกุศล)

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา

20 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงาน 30,000 0 กองการศึกษา ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการประเพณีวันลอยกระทง (อุดหนุนองค์กรการกุศล)

                                             รวม 445,000 30,000.00            

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,568,000 8,291,600 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

2 เบี ยยังชีพคนพิการ 2,169,600 2,127,600 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

3 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 108,000 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

                                          รวม 10,857,600.00        10,527,200
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 20,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 10,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

ของคนในชาติ

3 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล 5,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

4 แก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 30,000 15,320 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 10,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด 10,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 15,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 5,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

รวม 105,000.00          15,320.00          
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย 30,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

2 จัดตั งจุดตรวจ และให้บริการประชาชนในวันส าคัญ 30,000 20,123 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

3 ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอปพร. 100,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

4 เสริมสร้างวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ 20,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

รวม 180,000.00          20,123.00          
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

  แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 ห้องน  าท้องถ่ินสะอาดและปลอดภัย 10,000 0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

2 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม 20,000 0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

3 วัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยวิถี 5 ส.  (กองการศึกษา) 10,000 0 กองการศึกษาฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

4 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 10,000 0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการรณรงค์ ชุมชนปลดขยะ (Zero waste)  (กองสาธารณสุข) 20,000 0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

6 โครงการหนองแวงบ้านสวย เมืองสะอาด 20,000 12,100 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

รวม 90,000.00              12,100.00        

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

      แผนงานเคหะและชุมชน (งานบ าบัดน้ าเสีย)

1 "คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเท่ียวท้องถ่ิน" 10,000 0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

2 พัฒนาศักยภาพต าบล ภายใต้การบริหารจัดการน  าแบบย่ังยืน 10,000 0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน  าใต้ดิน)

รวม 20,000.00              -                 
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 300,000 180,000 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการ

2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน  าอุปโภค - บริโภค 6,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ไม่ได้ด าเนินการ

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันส าคัญแห่งชาติ 5,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ไม่ได้ด าเนินการ

และวันส าคัญทางราชการ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาส่ิงแวดล้อม 10,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้น าท้องถ่ิน 50,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ไม่ได้ด าเนินการ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 12,000 12,000 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

7 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 300,000.00           กองคลัง ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

(โอนเพ่ิม 300,000)

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 20,000 0 กองคลัง ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ไม่ได้ด าเนินการ

9 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) 136,980 400,000 ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

                                    รวม 559,980.00            892,000.00          
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (แผนงานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) 1,092,000 0 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 อยู่ระหว่างด าเนินการ

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ 4,300 4,300 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

(Ink Tank Printer)

3 ตู้เหล็ก 2 บาน 33,000 31,800 กองคลัง ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL IN One ส าหรับงานประมวลผล 23,000 22,990 กองคลัง ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) 6,300 6,300 กองคลัง ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

ส าหรับกระดาษขนาด A3

6 โตะสแตนเลส 34,000 34,000 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

7 เก้าอี ส านักงาน 5,000 5,000 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 65 ด าเนินการแล้ว

รวม 1,197,600 104,390.00        
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี ตามข้อบัญญัติ(บาท) ท่ีเบิกจ่ายจริง(บาท) รับผิดชอบ

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000 112,372 กองคลัง/ส านักปลัด ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 5,818 กองคลัง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

3 เงินส ารองจ่าย 303,955 404,586 ส านักปลัดฯ ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

(โอนเพ่ิม 400,000 บาท)

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 400,000 200,000 กองคลัง ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ด าเนินการแล้ว

รวม 863,955 722,776
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