
                                                 
                                                                                   ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
                                                                      เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                             ******************************************* 
              ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5)  

ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผล 

การติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยอยา่งน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือน 

เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน อบต.หนองระเวียง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตาม 

และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบั 

การบริหารจดัการอบต.หนองระเวียง ดงัน้ี  
 

       อบต.หนองระเวียง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผน 

พฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

92 48,773,670.00 55 23,442,800.00 177 131,509,480.00 120 86,470,840.00 20 7,956,600.00 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ดา้น
เศรษฐกิจ 

6 1,570,000.00 5 1,595,000.00 5 1,570,000.00 5 1,570,000.00 5 1,570,000.00 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

85 25,121,900.00 83 26,460,040.00 82 26,588,400.00 92 27,866,400.00 79 26,258,400.00 

ยทุธศาสตร์
ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 860,000.00 5 910,000.00 8 1,267,400.00 6 940,000.00 4 810,000.00 

ยทุธศาสตร์
การบริหาร
จดัการท่ีดี 

20 1,875,000.00 11 585,000.00 13 1,488,200.00 16 1,096,800.00 11 585,000.00 



ยทุธศาสตร์
จดัระเบียบ
ชุมชนและ
การป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั 

8 625,000.00 7 525,000.00 8 625,000.00 7 525,000.00 6 505,000.00 

รวม 216 78,825,570.00 166 53,517,840.00 293 163,048,480.00 246 118,469,040.00 125 37,685,000.00 
 

     การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.หนองระเวียง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 134 โครงการ 
 งบประมาณ 21,108,452 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 38 11,302,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 3 325,282.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 73 7,871,470.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4 780,000.00 

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี 10 618,200.00 

ยทุธศาสตร์จดัระเบียบชุมชนและการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6 211,500.00 

รวม 134 21,108,452.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.หนองระเวียง มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน หินคลุกจากบา้น หนอง
ขาม ถึง นานายสมบุญ (บา้นทบัชา้ง 
หมู่ท่ี 6) 

269,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4เมตร ยาว 
610 เมตร 

2.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง จากไร่ผูพ้นั ถึง 
บึงโตนด (บา้นโตนด หมู่ท่ี 10) 

1,376,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร 

3.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.จากสะพานบา้น 
หนองสมอ ถึง สะพานบา้นหนอง พะ
ลาน (บา้นหนองสมอ หมู่ท่ี 13) 

1,051,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
408 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

4.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.จากบา้นนางอ่ิม ถึง 
บา้นนางสาวธนาพร (บา้นหนองระ
เวียง หมู่ท่ี 12) 

154,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 59 

เมตร 

5.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินจาก คลอง
ชลประทาน ถึง ฝายตะคองเก่า (บา้น
ยองแยง หมู่ท่ี 1) 

154,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไป มาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.50 เมตร 

6.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ สาม
แยกบา้นนายลอย ถึง บา้นนายหมวย 

153,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
179 เมตร หนา 



โครงสร้างพ้ืนฐาน (บา้นยองแยง หมู่ท่ี 1) กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

0.04 เมตร 

7.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.จาก บา้น
นายอยู ่ถึง ถนนลาดยางไป บา้นโพธ์ิ 
(บา้นยองแยง หมู่ท่ี 1) 

86,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  

ช่วงท่ี1กวา้ง2.50

เมตร ยาว 90 เมตร 
ช่วงท่ี2กวา้ง2.25

เมตร ยาว 32 เมตร 

8.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคสล. จาก
บา้นนางมนถึงท่ีนางสมจิตร (บา้น
หนองม่วง หมู่ท่ี 3) 

89,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้มีการระบายน ้าในหมู่บา้น  

วางท่อØ0.40เมตร 
จ านวน 79 ท่อน 
พร้อมบ่อพกัคสล. 
จ านวน 3 บ่อ 

9.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก บา้น
นางแดงถึงบา้นนายบุญยืน (บา้นหนอง
ม่วง หมู่ท่ี 3) 

85,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 46 

เมตร หนา 0.15 

เมตร 

10.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก บา้น
นายดอ็ท ถึง บา้นนายพร (บา้นหนอง
ม่วง หมู่ท่ี 3) 

105,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 56 

เมตร หนา 0.15 

เมตร 

11.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมถนนคสล.จากบา้น นาย
ประมวล ถึง บา้นนายสุพีย ์(บา้นหนอง
ขาม หมู่ท่ี 4) 

288,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
154 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

12.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมถนนคสล.จาก ปาก
ทางเขา้บา้นนางไพ ถึง บา้นนาง
แสงนริน (บา้นหนองขาม หมู่ท่ี 4) 

99,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
67 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

13.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายถนนคสล.รอบ บึงทบั
ชา้งพร้อมซ่อมแซมจุดท่ี ช ารุดเสียหาย 
(บา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 5) 

341,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  

เทคสล.เพ่ิมผิวจราจร 
เดิม กวา้ง 1 เมตร ยาว 
710 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

14.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการถนนคสล.จากโรงรถบา้น 
นายสมโภชน์ ถึง บา้นนายนนั (บา้น
ทบัชา้ง หมู่ท่ี 5) 

302,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

15.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงรางระบายน ้า คสล.
ช่วงสามแยกพระพรหม (บา้นทบัชา้ง 
หมู่ท่ี 6) 

88,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือการระบายน ้าในหมู่บา้น  

วางท่อระบายน ้า
(บลอ็ก คอนเวิร์ส)
ขนาด1X1X3 

เมตร จ านวน 5 ท่อน 

16.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการถนนหินคลุกจากนา นายบุญ 
ถึง นานายสร้อย (บา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 6) 

373,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
550เมตร หนา 
0.15 เมตร 

17.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการถนนหินคลุกจากฉาง นาง
เตียง ถึง บา้นนางนอ้ย (บา้นทบัชา้ง หมู่
ท่ี 6) 

109,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

18.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก บา้น
นายสมบุญ ถึง บา้นนางพทัธณีย ์(บา้น
มาบมะค่า หมู่ท่ี 7) 

149,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
96 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

19.  ยทุธศาสตร์การ โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากโคง้ 481,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  กวา้ง 5 เมตร ยาว 



พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ฉาง ถึง ศาลตาปู่  (บา้นมาบมะค่า หมู่ท่ี 
7) 

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

346 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

20.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก บา้น
นายประชล ถึง บา้นนางมา (บา้นมาบ
มะค่า หมู่ท่ี 7) 

434,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
178 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

21.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก ถนน
รอบบึงชะอม ถึง บา้น นางส ารอง 
(บา้นชะอม หมู่ท่ี 8 ) 

141,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 74 

เมตร หนา 0.15 

เมตร 

22.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก บา้น
นายชาติ ถึง นานายนอ้ย (บา้นชะอม 
หมู่ท่ี 9) 

617,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
237 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

23.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากทาง
โคง้บา้นนายนง ถึง บา้นนางชวน (บา้น
ชะอม หมู่ท่ี 9) 

93,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 48 

เมตร หนา 0.15 

เมตร 

24.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
บา้นนายจิตร ถึง ไร่นางพิมพร (บา้น
โตนด หมู่ท่ี 10) 

166,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

25.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณ
โคง้จอแจ ถึง นานางสมจิต (บา้นโตนด 
หมู่ท่ี 11) 

132,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
248 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

26.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก บา้น
นายธวชั ถึง บา้นนายสมชาย (บา้น
หนองระเวียง หมู่ท่ี 12) 

620,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
326 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

27.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บา้น
นางณฐัมล ถึง นานางดาว (บา้นหนอง
ระเวียง หมู่ท่ี 12) 

359,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
955 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

28.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างเหมืองดินจาก นานาง
อุไร ถึง นานายเสริง (บา้นหนองระ
เวียง หมู่ท่ี 12) 

112,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชเ้พ่ือ
การเกษตร  

กวา้งเฉล่ีย 0.80 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 

เมตร ยาว 339 เมตร 
พร้อมวางทอ่Ø0.60

เมตร จ านวน 70 

ท่อน 

29.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมสร้างซ่อมรางระ บายน ้า
จากบา้นนางนิด ถึง วดัหนองสมอ 
(บา้นหนองสมอ หมู่ท่ี 13) 

595,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือระบายน ้าในหมู่บา้น  

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
รูปตวัยปูากรางกวา้ง 
0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาวรวม 
292 เมตร พร้อมฝา
ปิด 

30.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากท่ี
สาธารณะขา้งฮุก31 ถึง คลอง
ชลประทาน (บา้นหนองสมอ หมู่ท่ี 
13) 

315,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
322 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

31.  ยทุธศาสตร์การ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก 287,900.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  กวา้ง 5 เมตร ยาว 



พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

สวนนางพร ถึง บา้นนายกั้ง (บา้น
หนองสมอ หมู่ท่ี 13) 

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

442 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

32.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.ทาง เขา้
บา้นผูใ้หญ่ ถึง นานายพล (บา้นโนน
มะกอก หมู่ 14) 

353,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

33.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินจากนา นาย
แดง ถึง ล าคลองช่องโค (บา้นโนน
มะกอก หมู่ 14) 

255,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
441 เมตร หนา 
1.00 เมตร 

34.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนา
นางวนั ถึง ซอยบา้นนาย ส ารวย (บา้น
หนองพะลาน หมู่ท่ี 15) 

210,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
475 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

35.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
สระนางมาลยั ถึง คลองชลประทาน 
(บา้นหนองพะลาน หมู่ท่ี 15) 

143,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
319 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

36.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก 
บา้นนายทวีถึงบา้นนายส าเรียง (บา้น
หนองพะลาน หมู่ท่ี 15) 

200,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรสญัจรไปมาสะดวก  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
366 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 

37.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

อุดหนุนระบบประปาหมู่บา้น 100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ราษฎรมีน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  15 หมู่บา้น 

38.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 400,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดใ้ช้
ประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

1 คร้ัง 

39.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เกษตรกรตามหลกัเศรษฐกิจ พอเพียง 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

อบรมเกษตรกรในต าบล หนองระ
เวียง  

1 คร้ัง / ปี 

40.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 70,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีทุนในการผลิต
หรือฝึกอบรม ทกัษะกลุ่มอาชีพให้กบั
กลุ่มอาชีพ  

ประชาชนในพ้ืนท่ี 15 

หมู่ 

41.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

225,282.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บ
ประโยชน์จากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1คร้ัง/ปี 

42.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการวนัเดก็แห่งชาติ 60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็ในพ้ืนท่ีมีการแสดงออก
อยา่งสร้างสรรค ์ 

เดก็และเยาวชนใน 
พ้ืนท่ีต าบลหนองระ
เวียง 

43.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการเขา้ค่ายพฒันาคุณธรรม 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็และเยาวชนในพ้ืนท่ีมี
คุณธรรมท่ีดี  

เดก็และเยาวชนใน 
พ้ืนท่ีต าบลหนองระ
เวียง 



44.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการทศันศึกษา ศพด.อบต.หนอง
ระเวียง 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็เลก็ใน ศพด.รับการพฒันา  เดก็เลก็ใน ศพด. 

45.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

การการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

1,980,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็ในโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดด่ื้ม
นมอยา่งทัว่ถึง  

เดก็นกัเรียนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหนองระเวียงทั้ง
6โรงเรียน 

46.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวนั
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

3,652,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนในพ้ืนท่ีไดรั้บ
ประทานอาหารกลางวนัอยา่งทัว่ถึง  

นกัเรียนในพ้ืนท่ีต าบล 
หนองระเวียงทั้ง6 

โรงเรียน 

47.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบริการ
สถานศึกษา(สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.หนอง ระ
เวียง) 

225,400.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็เลก็ใน ศพด.ได้
รับประทานอาหารกลางวนัทัว่ถึง  

เดก็เลก็ใน ศพดฯ 

48.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย บริการ
สถานศึกษา (สนบัสนุนวสัดุการศึกษา
ศพด.อบต.หนองระเวียง) 

78,200.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็เลก็ใน ศพด.ไดรั้บพฒันา
ดา้นการเรียนรู้  

เดก็เลก็ใน ศพดฯ 

49.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย บริการ
สถานศึกษา(สนุนวสัดุการ การศพด. 
อบต.หนองระเวียง (บา้นหนองม่วง)  

73,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็เลก็ใน ศพด.ไดรั้บพฒันา
ดา้นการเรียนรู้  

เดก็เลก็ใน ศพดฯ 

50.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการจา้งนกัเรียนท างานช่วง ปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียน/นกัศึกษามีงานท า
และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง  

1 คร้ัง/ปี 

51.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ในการจดั
การศึกษาส าหรับ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อบต.หนองระเวียง 

27,120.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามรายการ
ดงัต่อไปน้ี 1.ค่าหนงัสือเรียน 2.ค่า
อุปกรณ์การเรียน 3.ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน 4.ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

1 คร้ัง/ปี 

52.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ในการจดั
การศึกษาส าหรับ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อบต. หนองระเวียง(หนองม่วง) 

28,250.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามรายการ
ดงัต่อไปน้ี 1.ค่าหนงัสือเรียน 2.ค่า
อุปกรณ์การเรียน 3.ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน 4.ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

1 คร้ัง/ปี 



การศึกษา 

53.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการวนัข้ึนปีใหม่ 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ืออนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี
ไทย  

1 คร้ัง 

54.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

วนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร มหาภูมิ 
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนไดแ้สดงออกถึง
ความจงรักภกัดี  

1 คร้ัง /ปี 

55.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สค.  20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนไดแ้สดงออกถึง
ความจงรักภกัดี  

1 คร้ัง/ปี 

56.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็ พระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ์ฯ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนไดแ้สดงออกถึง
ความจงรักภกัดี  

1 คร้ัง/ปี 

57.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ 
นางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ 
พระบรมราชินี 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนไดแ้สดงออกถึง
ความจงรักภกัดี  

1 คร้ัง/ปี 

58.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง 60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ืออนุรักษป์ระเพณีไทย  1 คร้ัง 

59.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

การแข่งขนักีฬาตา้น ยาเสพติด 150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเขา้ร่วมกีฬา
และใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหนองระเวียง 

60.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขนักีฬาเดก็ และยวุชน 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้ยวุชนไดรู้้จกัการใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์  

1 คร้ัง/ปี 

61.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและป้องกนั โรค
ไขเ้ลือดออก 

200,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บการ
ดูแลดา้นการป้องกนัโรค 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 



คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

62.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ 25,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บการ
ดูแลดา้นการป้องกนัโรค  

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

63.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
ยองแยง หมู่ท่ี 1  

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

64.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นยองแยง หมู่ท่ี 1 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

65.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นยองแยง หมู่ท่ี 1 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

66.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
หนองไทร หมู่ท่ี 2 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

67.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 2 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

68.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 2 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

69.  ยทุธศาสตร์การ รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น 8,950.00 ส่วนสาธารณสุขและ เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น 1 หมู่บา้น 



พฒันาคุณภาพชีวิต หนองม่วง หมู่ท่ี 3 ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

70.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 3 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

71.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 3 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

72.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
หนองขาม หมู่ท่ี 4 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

73.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นหนองขาม หมู่ท่ี 4 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

74.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นหนองขาม หมู่ท่ี 4 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

75.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 5 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

76.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 5 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 



สาธารณสุข 

77.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
ทบัชา้ง หมู่ท่ี 5 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

78.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 6 

4,600.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

79.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
ทบัชา้ง หมู่ท่ี 6 

7,700.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

80.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 6 

7,700.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

81.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นมาบมะค่า หมู่ท่ี 7 

4,600.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

82.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นมาบมะค่า หมู่ท่ี 7 

7,700.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

83.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
มาบมะค่า หมู่ท่ี 7 

7,700.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

84.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นชะอม หมู่ท่ี 8 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 



สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

85.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
ชะอม หมู่ท่ี 8 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

86.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นชะอม หมู่ท่ี 8 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

87.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นชะอม หมู่ท่ี 9 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

88.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
ชะอม หมู่ท่ี 9 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

89.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นชะอม หมู่ท่ี 9 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

90.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
โตนด หมู่ท่ี 10 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

91.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นโตนด หมู่ท่ี 10 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 



92.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นโตนด หมู่ท่ี 10 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

93.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
โตนด หมู่ท่ี 11 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

94.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นโตนด หมู่ท่ี 11 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

95.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นโตนด หมู่ท่ี 11 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

96.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นหนองระเวียง หมู่ท่ี 12 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

97.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
หนองระเวียง หมู่ท่ี 12 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

98.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นหนองระเวียง หมู่ท่ี 
12 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

99.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นหนองสมอ หมู่ท่ี 13 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 



การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

100.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
หนองสมอ หมู่ท่ี 13 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

101.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นหนองสมอ หมู่ท่ี 13 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

102.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
โนนมะกอก หมู่ท่ี 14 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

103.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นโนนมะกอก หมู่ท่ี 
14 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 

104.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นโนนมะกอก หมู่ท่ี 14 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

105.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

รณรงคป้์องกนัโรคหนอน พยาธิ บา้น
หนองพะลาน หมู่ท่ี 15 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการเกิดโรคหนอง
พยาธิ  

1 หมู่บา้น 

106.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีน ในชุมชน 
บา้นหนองพะลาน หมู่ท่ี 15 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้กลือ
ไอโอดีนทุกหลงัคาเรือน  

1 หมู่บา้น 

107.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้นหนองพะลาน หมู่ท่ี 

8,950.00 
ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

เพ่ือเป็นการคน้หาและเฝ้าระวงัมะเร็ง
เตา้นมในระยะเร่ิมตน้  

1 หมู่บา้น 



15 สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

108.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวน สตัวแ์ละ
ข้ึนทะเบียนสตัวต์าม โครงการสตัว์
ปลอดโรคคน ปลอดภยัจากพิษสุนขับา้
ตาม พระปณิธาน ศาสตรจารย ์ดร.
สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

12,500.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ตาม
พระปณิธานศาสตรจารยด์ร.สมเดจ็
พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี  

15 หมู่บา้น 

109.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน ปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธานศา
สตรจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

150,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือส าหรับขบัเคล่ือนโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ตามพระปณิธานศาสตรจารย์
ดร.สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี  

15 หมู่บา้น 

110.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ กบัคน
พิการ 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้คนพิการทราบถึงสิทธิของ
ตนเอง  

คนพิการในพ้ืนท่ี 
ต าบลหนองระเวียง 

111.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการระบบหลกัประกนัสุข ภาพใน
ระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

270,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมระบบ
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี  

ประชาชนในพ้ืนท่ี 15 

หมู่บา้น 

112.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างสวสัดิการทางสงัคม 
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูพิ้การมีเบ้ียยงัชีพในการดูแล
ตนเอง  

ผูพิ้การในพ้ืนท่ีต าบล 
หนองระเวียงทุกคน 

113.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูป่้วยเอดส์ทุกคนมีเบ้ียยงัชีพ
ในการดูแลตนเอง  

ผูป่้วยเอดส์ในพ้ืนท่ี 
ต าบลทุกคน 

114.  
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.
หนองระเวียง 

140,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็  

1 คร้ัง 

115.  
ยทุธศาสตร์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

ส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลทรัพยากร
ทอ้งถ่ิน  

จดัท าฐานขอ้มูล 
ทรัพยากรทอ้งถ่ินใน 
ต าบลหนองระเวียงล
หนองระเวียง 

116.  
ยทุธศาสตร์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิม พระเกียรติฯ 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

ปลูกตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีต าบลหนองระ
เวียง  

1 คร้ัง/ปี 

117.  
ยทุธศาสตร์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการซ้ือถงัขยะส าหรับ บริการ
ประชาชน 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม

เพ่ือให้มีถงัขยะเพียงพอบริการ
ประชาชน  

15 หมู่บา้น 



คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

118.  
ยทุธศาสตร์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานการ
บริหารจดัการดา้น ส่ิงแวดลอ้ม 

550,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บ
ความรู้จากการบริหารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  

1 คร้ัง/ปี 

119.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

โครงการปกป้องสถาบนั ส าคญัของ
ชาติ 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การ
ปกป้องสถาบนัส าคญั ของชาติ  

1คร้ัง/ปี 

120.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

การเลือกตั้ง 30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ 
ปกครองตนเอง  

1 คร้ัง 

121.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

โครงการปรับปรุงแผนท่ี ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

0.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จดัเก็บ
ภาษี  

1 คร้ัง/ปี 

122.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

โครงการจดัเก็บภาษีนอก เวลาท าการ 0.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จดัเก็บ
ภาษี  

1 คร้ัง/ปี 

123.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

โครงการให้ความรู้แก่ ประชาชนใน
การช าระภาษี 

35,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมาเสียภาษี
ตรงเวลา  

1 คร้ัง/ปี 

124.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

โครงการให้ความรู้คณะ กรรมการ
ด าเนินการจดัหา พสัดุ 

0.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการ
จดัหาพสัดุไดต้ระหนกัถึงบทบาท
หนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั  

2 คร้ัง/ปี 

125.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประ สิทธิภาพการประสานงาน 
ระหว่างผูบ้ริหาร ส.อบต. ผูน้ าชุมชน
และพนกังาน 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประสานงานระหว่างผูบ้ริหาร ส.
อบต.ผูน้ าชุมชนและพนกังาน  

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อย
ละ70 

126.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

โครงการจดัท าวารสาร ประชาสมัพนัธ์ 
อบต. 

80,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์งานของอบต. ให้
ประชาชนทราบ  

4 คร้ัง/ปี 

127.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

โครงการประเมินความพึง พอใจใน
การให้บริการ ประชาชน 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือน าผลการประเมิณมาปรับปรุง
การท างาน  

1 คร้ัง/ปี 

128.  
ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการท่ีดี 

ปรับปรุงห้องเกบ็ของ 403,200.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพ่ือให้มีสถานท่ีเก็บเอกสารและ
ส่ิงของท่ีจ าเป็น  

กวา้ง 5 เมตร ยาว 18 

เมตร 

129.  

ยทุธศาสตร์จดั
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย พลเรือน 

1,500.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือฝึกอบรมประชาชนให้มีขีด
ความสามารถในการป้องกนัภยัฯ  

1 คร้ัง/ปี 

130.  

ยทุธศาสตร์จดั
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

โครงการป้องกนัและลด อุบติัเหตุทาง
ถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัใน การใชร้ถ
ใชถ้นนให้แก่ประ ชาชน  

1 คร้ัง/ปี 

131.  

ยทุธศาสตร์จดั
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใชจ่้ายเพ่ือป้องกนัและบรรเทา สา
ธารณภยัผูป้ระสบภยั 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้มีการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในต าบลอยา่งรวดเร็วและ
ทัว่ถึง  

15 หมู่บา้น 

132.  
ยทุธศาสตร์จดั
ระเบียบชุมชนและ

โครงการป้องกนัแกไ้ขปัญ หาการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

30,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

เพ่ือให้พอ่แม่/ผูป้กครองมี ทกัษะ
พูดคุยเร่ืองส่งเสริม อานามยัเจริญ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 15 

หมู่บา้น 



การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ปลดั อบต. พนัธ์ุเพ่ือป้อง กนัแกไ้ขปัญหาการคั้ง
ครรภ ์ในวยัรุ่นกบัลกูและวยัรุ่นท่ี 
อาศยัในครอบครัว  

133.  

ยทุธศาสตร์จดั
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

โครงการรณรงคต่์อตา้น ยาเสพติดใน
ชุมชน 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดในชุมชน  2 คร้ัง/ปี 

134.  

ยทุธศาสตร์จดั
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติั การจิต
อาสาภยัพิบติัประจ า ต าบลหนองระ
เวียง ประจ าปี 2563 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและความ
เขม้แขง็ให้แก่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ให้มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีช่วยเหลือเจา้พนกังานในการ
ป้องกนัและบรรเทสาธารณภยัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

1 คร้ัง/ปี 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.หนองระเวียง มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา 
 รวม 108 โครงการ จ  านวนเงิน 18,932,170 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 103 โครงการ จ  านวนเงิน 12,633,066 ลา้นบาท  
สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 35 10,451,180.92 30 5,901,780.92 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
    

ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 64 6,674,398.34 64 6,067,547.58 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 66,806.64 3 66,806.64 

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี 4 534,849.00 4 534,849.00 

ยทุธศาสตร์จดัระเบียบชุมชนและการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2 62,082.25 2 62,082.25 

รวม 108 17,789,317.15 103 12,633,066.39 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.หนองระเวียง ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0022.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิดCape 

Seal จากไร่ผูพ้นั ถึง บึง
โตนด บา้นโตนดหมู่ท่ี10 

1,376,300.00 1,376,300.00 0.00 0.00 

2.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0031.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากสะพานบา้นหนองสมอ 
ถึง สะพานบา้นหนองพะ
ลาน บา้นหนองสมอหมู่ท่ี
13 

1,051,100.00 1,051,100.00 0.00 0.00 

3.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0027.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากบา้นนางอ่ิม ถึง บา้น
นางสาวธนาพร บา้นหนอง
ระเวียงหมู่ท่ี12 

154,900.00 154,900.00 136,000.00 0.00 



4.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0001.โครงการก่อสร้าง
ถนนดินจากคลอง
ชลประทาน ถึง ฝายตะคอง
เก่า บา้นยองแยงหมู่ท่ี1 

154,100.00 152,000.00 152,000.00 2,100.00 

5.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0002.โครงการปรับปรุง
ถนนบริเวณสามแยกบา้น
นายลอย ถึง บา้นนายหมวย 
บา้นยองแยงหมู่ท่ี1 

153,400.00 153,400.00 153,000.00 0.00 

6.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0003.โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายจากบา้นนายอยู ่ถึง 
ถนนลาดยางไปบา้นโพธ์ิ 
บา้นยองแยงหมู่ท่ี1 

86,300.00 86,300.00 86,000.00 0.00 

7.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0004.โครงการวางทอ่
ระบายน ้าคสล.จากบา้นนาง
มนถึงท่ีนางสมจิตร บา้น
หนองม่วงหมู่ท่ี3 

89,900.00 89,000.00 89,000.00 900.00 

8.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0005.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
กจากบา้นนางแดงถึงบา้น
นายบุญยืน บา้นหนองม่วง
หมู่ท่ี3 

85,500.00 73,000.00 73,000.00 12,500.00 

9.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0006.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากบา้นนายดอ็ท ถึง บา้น
นายพร บา้นหนองม่วงหมู่
ท่ี3 

105,400.00 90,000.00 90,000.00 15,400.00 

10.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0007.โครงการซ่อมถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็จาก
บา้นนายประมวล ถึง บา้น
นายสุพีย ์บา้นหนองขาม
หมู่ท่ี4 

288,800.00 288,800.00 251,500.00 0.00 

11.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0008.โครงการซ่อมถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็จาก
ปากทางเขา้บา้นนางไพ ถึง 
บา้นนางแสงนริน บา้น
หนองขามหมู่ท่ี4 

99,500.00 99,500.00 82,200.00 0.00 

12.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0009.โครงการขยาย
ถนนคสล.รอบบึงทบัชา้ง
พร้อมซ่อมแซมจุดท่ีช ารุด
เสียหาย บา้นทบัชา้งหมู่ท่ี5 

341,400.00 341,400.00 318,000.00 0.00 

13.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0010.โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากโรงรถบา้นนาย
สมโภชน์ ถึง บา้นนายนนั 
บา้นทบัชา้งหมู่ท่ี5 

302,000.00 302,000.00 257,000.00 0.00 

14.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0011.โครงการปรับปรุง
รางระบายน ้าคสล.ช่วงสาม
แยกพระพรหม บา้นทบัชา้ง
หมู่ท่ี6 

88,400.00 88,400.00 88,400.00 0.00 

15.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0012.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากนานายบุญ 

373,800.00 373,800.00 372,000.00 0.00 



ถึง นานายสร้อย บา้นทบั
ชา้งหมู่ท่ี6 

16.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0015.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากบา้นนายสมบุญ ถึง 
บา้นนางพทัธณีย ์บา้นมาบ
มะค่าหมู่ท่ี7 

149,200.00 149,200.00 130,000.00 0.00 

17.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0016.โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากโคง้ฉาง ถึง ศาลตาปู่  
บา้นมาบมะค่าหมู่ท่ี7 

481,500.00 481,500.00 481,000.00 0.00 

18.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0017.โครงการก่อ
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็จากบา้นนายประ
ชล ถึง บา้นนางมา บา้น
มาบมะค่าหมู่ท่ี7 

434,800.00 434,800.00 373,500.00 0.00 

19.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0018.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากถนนคสล.รอบบึงชะอม 
ถึง บา้นนางส ารอง บา้น
ชะอมหมู่ท่ี8 

141,200.00 141,200.00 140,500.00 0.00 

20.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0019.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากบา้นนายชาติ ถึง นานาย
นอ้ย บา้นชะอมหมู่ท่ี9 

617,000.00 617,000.00 0.00 0.00 

21.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0020.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
จากทางโคง้บา้นนายนง ถึง 
บา้นนางชวน บา้นชะอมหมู่
ท่ี9 

93,600.00 93,600.00 80,000.00 0.00 

22.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0021.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากบา้นนาย
จิตร ถึง ไร่นางพิมพร บา้น
โตนดหมู่ท่ี10 

166,300.00 164,000.00 164,000.00 2,300.00 

23.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0023.โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังบริเวณโคง้
จอแจ ถึง นานางสมจิต บา้น
โตนดหมู่ท่ี11 

132,100.00 130,000.00 130,000.00 2,100.00 

24.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0024.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมเหลก็
จากบา้นนายธวชั ถึง บา้น
นายสมชาย บา้นหนองระ
เวียงหมู่ท่ี12 

620,100.00 620,100.00 0.00 0.00 

25.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0025.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบา้นนางณฐั
มล ถึง นานางดาว บา้น
หนองระเวียงหมู่ท่ี12 

359,900.00 355,900.00 355,900.00 4,000.00 

26.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0026.โครงการก่อสร้าง
เหมืองดินจากนานางอุไร 
ถึง นานายเสริง บา้นหนอง
ระเวียงหมู่ท่ี12 

112,900.00 111,000.00 111,000.00 1,900.00 



27.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0028.โครงการซ่อมสร้าง
รางระบายน ้าจากบา้นนาง
นิด ถึง วดัหนองสมอ บา้น
หนองสมอหมู่ท่ี 13 

595,700.00 595,700.00 0.00 0.00 

28.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0029.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากท่ี
สาธารณะขา้งฮุก31 ถึง 
คลองชลประทาน บา้น
หนองสมอหมู่ท่ี13 

315,700.00 312,700.00 312,700.00 3,000.00 

29.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0030.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากสวนนาง
พร ถึง บา้นนายกั้ง บา้น
หนองสมอหมู่ท่ี13 

287,900.00 285,000.00 285,000.00 2,900.00 

30.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0032.โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ทางเขา้บา้นผูใ้หญ่ ถึง นา
นายพล บา้นโนนมะกอก
หมู่ท่ี14 

353,500.00 353,500.00 304,000.00 0.00 

31.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0034.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากนานางวนั 
ถึง ซอยบา้นนายส ารวย 
บา้นหนองพะลานหมู่ท่ี15 

210,900.00 206,900.00 206,900.00 4,000.00 

32.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0035.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากสระนาง
มาลยั ถึง คลองชลประทาน 
บา้นหนองพะลานหมู่ท่ี15 

143,500.00 141,000.00 141,000.00 2,500.00 

33.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0036.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากบา้นนาย
ทวี ถึง บา้นนายส าเรียง 
บา้นหนองพะลานหมู่ท่ี15 

200,900.00 196,900.00 196,900.00 4,000.00 

34.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนระบบประปา
หมู่บา้น 

100,000.00 13,650.00 13,650.00 86,350.00 

35.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

400,000.00 327,630.92 327,630.92 72,369.08 

36.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการวนัเดก็แห่งชาติ 60,000.00 34,325.00 34,325.00 25,675.00 

37.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต ค่าอาหารเสริม (นม) 1,980,000.00 1,791,843.34 1,184,992.58 188,156.66 

38.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนอาหารกลางวนัแก่
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

3,652,000.00 3,403,060.00 3,403,060.00 248,940.00 

39.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(สนบัสนุน
อาหารกลางวนั ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง) 

225,400.00 225,400.00 225,400.00 0.00 

40.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(สนบัสนุนค่า
วสัดุการศึกษา ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์าร

78,200.00 76,500.00 76,500.00 1,700.00 



บริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง) 

41.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(สนบัสนุนค่า
วสัดุการศึกษา ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง(บา้นหนองม่วง)) 

73,000.00 73,000.00 73,000.00 0.00 

42.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเดก็เลก็(ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง) 

27,120.00 27,120.00 27,120.00 0.00 

43.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเดก็เลก็(ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง(บา้น
หนองม่วง)) 

28,250.00 28,250.00 28,250.00 0.00 

44.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการงานวนัข้ึนปีใหม่ 10,000.00 3,600.00 3,600.00 6,400.00 

45.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

วนัคลา้ยวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 

20,000.00 1,026.00 1,026.00 18,974.00 

46.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

20,000.00 4,352.00 4,352.00 15,648.00 

47.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ์ฯ 

30,000.00 24,776.00 24,776.00 5,224.00 

48.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา 
พชัรสุธาพิมลลกัษณพระ
บรมราชินี 

30,000.00 13,286.00 13,286.00 16,714.00 

49.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติด 

150,000.00 67,280.00 67,280.00 82,720.00 

50.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

200,000.00 199,500.00 199,500.00 500.00 

51.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

01.อุดหนุนบา้นยองแยง 
หมู่ท่ี 1ตามโครงการ
รณรงคป้์องกนัโรค
หนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

52.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

02.อุดหนุนบา้นยองแยง 
หมู่ท่ี 1โครงการชาวต าบล
หนองระเวียงร่วมใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

53.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

03.อุดหนุนบา้นยองแยง 
หมู่ท่ี 1โครงการส่งเสริม
การใชเ้กลือไอโอดีนใน
ชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 



54.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

04.อุดหนุนบา้นหนอง
ไทร หมู่ท่ี 2ตามโครงการ
รณรงคป้์องกนัโรค
หนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

55.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

05.อุดหนุนบา้นหนอง
ไทร หมู่ท่ี 2โครงการชาว
ต าบลหนองระเวียงร่วมใจ
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

56.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

06.อุดหนุนบา้นหนอง
ไทร หมู่ท่ี 2โครงการ
ส่งเสริมการใชเ้กลือ
ไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

57.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

07.อุดหนุนบา้นหนอง
ม่วง หมู่ท่ี 3ตามโครงการ
รณรงคป้์องกนัโรค
หนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

58.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

08.อุดหนุนบา้นหนอง
ม่วง หมู่ท่ี 3โครงการชาว
ต าบลหนองระเวียงร่วมใจ
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

59.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

09.อุดหนุนบา้นหนอง
ม่วง หมู่ท่ี 3โครงการ
ส่งเสริมการใชเ้กลือ
ไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

60.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

10.อุดหนุนบา้นหนอง
ขาม หมู่ท่ี 4ตามโครงการ
รณรงคป้์องกนัโรค
หนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

61.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

11.อุดหนุนบา้นหนอง
ขาม หมู่ท่ี 4โครงการชาว
ต าบลหนองระเวียงร่วมใจ
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

62.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

12.อุดหนุนบา้นหนอง
ขาม หมู่ท่ี 4โครงการ
ส่งเสริมการใชเ้กลือ
ไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

63.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

15.อุดหนุนบา้นทบัชา้ง 
หมู่ท่ี 5โครงการส่งเสริม
การใชเ้กลือไอโอดีนใน
ชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

64.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

14.อุดหนุนบา้นทบัชา้ง 
หมู่ท่ี 5โครงการชาวต าบล
หนองระเวียงร่วมใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

65.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

13.อุดหนุนบา้นทบัชา้ง 
หมู่ท่ี 5ตามโครงการ
รณรงคป้์องกนัโรค
หนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

66.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

18.อุดหนุนบา้นทบัชา้ง 
หมู่ท่ี 6โครงการส่งเสริม
การใชเ้กลือไอโอดีนใน
ชุมชน 

4,600.00 4,600.00 4,600.00 0.00 



67.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

16.อุดหนุนบา้นทบัชา้ง 
หมู่ท่ี 6ตามโครงการ
รณรงคป้์องกนัโรค
หนอนพยาธิ 

7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 

68.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

17.อุดหนุนบา้นทบัชา้ง 
หมู่ท่ี 6โครงการชาวต าบล
หนองระเวียงร่วมใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 

69.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

21.อุดหนุนบา้นมาบมะค่า 
หมู่ท่ี 7โครงการส่งเสริม
การใชเ้กลือไอโอดีนใน
ชุมชน 

4,600.00 4,600.00 4,600.00 0.00 

70.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

20.อุดหนุนบา้นมาบมะค่า 
หมู่ท่ี 7โครงการชาวต าบล
หนองระเวียงร่วมใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 

71.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

19.อุดหนุนบา้นมาบมะค่า 
หมู่ท่ี 7ตามโครงการ
รณรงคป้์องกนัโรค
หนอนพยาธิ 

7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 

72.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

24.อุดหนุนบา้นชะอม หมู่
ท่ี 8โครงการส่งเสริมการ
ใชเ้กลือไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

73.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

22.อุดหนุนบา้นชะอม หมู่
ท่ี 8ตามโครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคหนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

74.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

23.อุดหนุนบา้นชะอม หมู่
ท่ี 8โครงการชาวต าบล
หนองระเวียงร่วมใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

75.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

26.อุดหนุนบา้นชะอม หมู่
ท่ี 9โครงการชาวต าบล
หนองระเวียงร่วมใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

76.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

25.อุดหนุนบา้นชะอม หมู่
ท่ี 9ตามโครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคหนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

77.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

27.อุดหนุนบา้นชะอม หมู่
ท่ี 9โครงการส่งเสริมการ
ใชเ้กลือไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

78.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

28.อุดหนุนบา้นโตนด หมู่
ท่ี 10ตามโครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคหนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

79.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

29.อุดหนุนบา้นโตนด หมู่
ท่ี 10โครงการชาวต าบล
หนองระเวียงร่วมใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

80.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

30.อุดหนุนบา้นโตนด หมู่
ท่ี 10โครงการส่งเสริมการ
ใชเ้กลือไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 



81.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

31.อุดหนุนบา้นโตนด หมู่
ท่ี 11ตามโครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคหนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

82.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

32.อุดหนุนบา้นโตนด หมู่
ท่ี 11โครงการชาวต าบล
หนองระเวียงร่วมใจตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

83.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

33.อุดหนุนบา้นโตนด หมู่
ท่ี 11โครงการส่งเสริมการ
ใชเ้กลือไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

84.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

36.อุดหนุนบา้นหนองระ
เวียง หมู่ท่ี 12โครงการ
ส่งเสริมการใชเ้กลือ
ไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

85.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

34.อุดหนุนบา้นหนองระ
เวียง หมู่ท่ี 12ตาม
โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคหนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

86.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

35.อุดหนุนบา้นหนองระ
เวียง หมู่ท่ี 12โครงการชาว
ต าบลหนองระเวียงร่วมใจ
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

87.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

39.อุดหนุนบา้นหนอง
สมอ หมู่ท่ี 13โครงการ
ส่งเสริมการใชเ้กลือ
ไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

88.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

37.อุดหนุนบา้นหนอง
สมอ หมู่ท่ี 13ตาม
โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคหนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

89.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

38.อุดหนุนบา้นหนอง
สมอ หมู่ท่ี 13โครงการ
ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม
ใจตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

90.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

40.อุดหนุนบา้นโนน
มะกอก หมู่ท่ี 14ตาม
โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคหนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

91.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

41.อุดหนุนบา้นโนน
มะกอก หมู่ท่ี 14โครงการ
ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม
ใจตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

92.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

42.อุดหนุนบา้นโนน
มะกอก หมู่ท่ี 14โครงการ
ส่งเสริมการใชเ้กลือ
ไอโอดีนในชุมชน 

2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

93.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

43.อุดหนุนบา้นหนองพะ
ลาน หมู่ท่ี 15ตาม
โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคหนอนพยาธิ 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

94.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 45.อุดหนุนบา้นหนองพะ 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 



ลาน หมู่ท่ี 15โครงการ
ส่งเสริมการใชเ้กลือ
ไอโอดีนในชุมชน 

95.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

44.อุดหนุนบา้นหนองพะ
ลาน หมู่ท่ี 15โครงการชาว
ต าบลหนองระเวียงร่วมใจ
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 

96.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวต์ามโครงการ
สตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขั
บา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็
พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี 

12,500.00 9,786.00 9,786.00 2,714.00 

97.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็
พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี 

150,000.00 100,260.00 100,260.00 49,740.00 

98.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กบัคนพิการ 

50,000.00 21,034.00 21,034.00 28,966.00 

99.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
เงินสมทบหลกัประกนั
สุขภาพระดบัต าบล 

270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00 

100.  ยทุธศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(งานฐาน
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน) 

200,000.00 39,295.00 39,295.00 160,705.00 

101.  ยทุธศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิม
พระเกียรติ 

20,000.00 18,852.00 18,852.00 1,148.00 

102.  ยทุธศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

10,000.00 8,659.64 8,659.64 1,340.36 

103.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี 
โครงการให้ความรู้
ประชาชนในการช าระภาษี 

35,000.00 34,849.00 34,849.00 151.00 

104.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี 

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท า
วารสารและจดหมายข่าว
ประชาสมัพนัธ์ผลงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

105.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี 

ค่าใชจ่้ายโครงการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

106.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี ปรับปรุงห้องเกบ็ของ 403,200.00 400,000.00 400,000.00 3,200.00 

107.  
ยทุธศาสตร์จดัระเบียบชุมชนและการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง

30,000.00 24,980.00 24,980.00 5,020.00 



เทศกาลปีใหม่ 

108.  
ยทุธศาสตร์จดัระเบียบชุมชนและการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใชจ่้ายเพ่ือป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กบั
ผูป้ระสบภยั 

100,000.00 37,102.25 37,102.25 62,897.75 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน ปี 2563 

อบต.หนองระเวยีง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 177 131,509,480.00 38 11,302,000.00 35 10,451,180.92 30 5,901,780.92 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 5 1,570,000.00 3 325,282.00 
    

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 82 26,588,400.00 73 7,871,470.00 64 6,674,398.34 64 6,067,547.58 

4.ยทุธศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 8 1,267,400.00 4 780,000.00 3 66,806.64 3 66,806.64 

5.ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี 13 1,488,200.00 10 618,200.00 4 534,849.00 4 534,849.00 

6.ยทุธศาสตร์จดัระเบียบชุมชนและการ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

8 625,000.00 6 211,500.00 2 62,082.25 2 62,082.25 

รวม 293 163,048,480.00 134 21,108,452.00 108 17,789,317.15 103 12,633,066.39 
 

                     ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวาม 

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.หนองระเวยีงทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการ  
ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                                                                                 ประกาศ ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม   พ.ศ.    2563 

 

                                             
                                                                                    (นายอนุชา    ศิริโภคานนท)์ 
                                                                              นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวยีง 
 

 

 


