
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) 

.................................................................... 
 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓  ก าหนดให้สภาทอ้งถ่ิน และผู้บริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยข้อมูล  
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ   รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดว้ย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

             ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  จึงประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จา่ย  และผลการด าเนินงานรอบ  ๖  เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)  มาเพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบทา้ยน้ี 
 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                                           

                                                                        
      (นายอนุชา    ศิริโภคานนท์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 



 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมติังบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

99 61,989,840.00 20 6,232,620.00 5 1,475,619.12 1 60,019.12 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 4 1,520,000.00 2 76,576.00 
    

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 88 27,706,400.00 40 21,489,150.00 7 12,277,129.74 6 10,566,896.38 

4.ยุทธศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 6 940,000.00 4 685,956.48 
    

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการที่ดี 17 1,181,800.00 15 953,323.00 2 69,991.00 2 69,991.00 

6.ยุทธศาสตร์จดัระเบียบชมุชนและการ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5 430,000.00 4 240,000.00 2 46,210.00 2 46,210.00 

รวม 219 93,768,040.00 85 29,677,625.48 16 13,868,949.86 11 10,743,116.50 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
     อบต.หนองระเวียง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.หนองระเวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 85 
โครงการ งบประมาณ 29,677,625 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 6,232,620.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 76,576.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 40 21,489,150.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 4 685,956.48 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 15 953,323.00 

ยุทธศาสตร์จัดระเบียบชุมชนและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  4 240,000.00 



รวม 85 29,677,625.48 
 

   
  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองระเวียง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

1.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย 
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล 
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออก 
แบบค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  

2.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 400,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน เลียบทาง
รถไฟจากหนองหว้า ถึง รร.ยองแยง 
(บ้านยองแยง หมู่ที่ 1) 

340,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายถนนคสล.จาก ปาก
ทางหมู่บ้านหนองขาม ถึง ศาลตาปู่ 
(บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4) 

590,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

5.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ า 
หมู่บ้าน 40 บาท(บ้านทับช้าง    
หมู่ที่ 6) 

319,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อป้องกันน้ าไหลเข้า
หมู่บ้าน  

6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก 
หน้าบ้านนายประชล ถึง บ้าน
นางด า (บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ 7) 

219,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก 
หน้าบ้านนางน้อย ถึง ทางเชื่อม 
ถนนหินคลุกไปบ้านทับช้าง (บ้าน
มาบมะค่า หมู่ที่ 7) 

339,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคสล. บริเวณ
สี่แยกชะอม (บ้านชะอม หมู่ที่ 8) 145,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

9.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
นานายย้อน ถึง นานายทน (บ้าน
ชะอม หมู่ที่ 9) 

321,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

10.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินรอบบึง 
โตนดจากก าแพงวัด ถึง ประปา 
อบต.หนองระเวียง (โตนด-หนองระ

285,300.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  



เวียง) (บ้านโตนด หมู่ที่ 11) 
 

ช่าง 

11.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก 
บ้านนางสมใจ ถึง ก าแพงวัด (บ้าน
หนองระเวียง หมู่ที่ 12) 

309,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

12.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก ถน
นคสล.(บ้านเจ๊เตียง) ถึง ที่นางเย็น 
(บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 13) 

464,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

13.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก ถน
นคสล.หลังหอนายมานพ ถึง ที่นาง
ใย (บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 13) 

161,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก  

14.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
ที่นายคงถึงไร่นางยังเชื่อมถนนวง
แหวน (บ้านหนองพะลานหมู่ที่ 15) 

454,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป 
มาสะดวก  

15.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนระบบประปาหมู่บ้าน 60,020.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

16.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินเลียบทาง
รถไฟจากหนองหว้า ถึง รร.ยองแยง 
(บ้านยองแยง หมู่ที่ 1) 

340,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก 

17.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
ที่นายเบิ้ม (ถนนคสล.ไปบ้านหนอง
ระเวียง) ถึง หนองหัวลิง (บ้าน
หนองไทร หมู่ที่ 2) 

418,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก 

18.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนายเฉลียว ถึง หนองฟาน 
(บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3) 

235,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก 

19.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
นายฮ้ัว ถึง ลาดยางไปหนองระ
เวียง (บ้านโตนด หมู่ที่10) 

443,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก 

20.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาล
ตาปุ๋ ถึง บ้านนายชัยรัตน์ (บ้าน
หนองะเวียง หมู่ที่12)  

381,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

21.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้
ฝึกอบรม ทักษะกลุ่ม
อาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ  

22.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6,576.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับประโยชน์



อบต. จากหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

23.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันแก้ไขปัญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้พ่อแม่/
ผู้ปกครองมี ทักษะ
พูดคุยเร่ืองส่งเสริม 
อนามัยเจริญพันธุ์เพื่อ
ป้อง กันแก้ไขปัญหา
การคั้งครรภ์ ในวัยรุ่น
กับลูกและวัยรุ่นที่ 
อาศัยในครอบครัว  

24.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

การการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนในพื้นที่ 

1,880,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กในโรงเรียน
ในพื้นที่ได้ดื่มนมอย่าง
ทั่วถึง  

25.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการ
สถานศึกษา(สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนอง ระเวียง) 

225,400.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันทั่วถึง  

26.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างนักเรียนท างานช่วง 
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษามีงานท าและมี
รายได้เป็นของตนเอง  

27.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการวันขึ้นปีใหม่ 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย  

28.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

การแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด 150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วมกีฬาและ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  

29.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก และ
ยุวชน 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ยุวชนได้รู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

30.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 25,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการดูแลด้าน
การป้องกันโรค  

31.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านยองแยง หมู่ที่ 1  8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ



คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เกิดโรคหนองพยาธิ  

32.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านยองแยง หมู่ที่ 
1 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  

33.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านยองแยง หมู่ที่ 1 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

34.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 2 8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  

35.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองไทร หมู่
ที่ 2 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  

36.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านหนองไทร หมู่ที่ 2 2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

37.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  

38.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองม่วง 
หมู่ที่ 3 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  

39.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

40.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  



41.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 4 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  

42.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

43.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านทับช้าง หมู่ที่ 5 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

44.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 
5 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  

45.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านทับช้าง หมู่ที่ 5 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  

46.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านทับช้าง หมู่ที่ 6 4,600.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

47.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านทับช้าง หมู่ที่ 6 

7,700.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  

48.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 
6 

7,700.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  

49.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ 7 

4,600.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

50.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านมาบมะค่า 
หมู่ที่ 7 

7,700.00 
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  



คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

51.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ 7 

7,700.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  

52.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านชะอม หมู่ที่ 8 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

53.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านชะอม หมู่ที่ 8 8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  

54.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านชะอม หมู่ที่ 8 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  

55.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวต าบลหนองระเวียงร่วม ใจต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านชะอม หมู่ที่ 9 8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
ในระยะเร่ิมต้น  

56.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอน พยาธิ 
บ้านชะอม หมู่ที่ 9 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  

57.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ใน
ชุมชน บ้านชะอม หมู่ที่ 9 

2,100.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เกลือ
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน  

58.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันโรคหนอนพยาธิ 
บ้านโตนด หมู่ที่ 10 

8,950.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เกิดโรคหนองพยาธิ  

59.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการระบบหลักประกันสุข ภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

270,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่  



60.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ 
แก่ผู้สูงอายุ 14,549,200.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนโครงการ 
60ปีมีเงินเดือนของ
รัฐบาล  

61.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

3,918,600.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการมีเบี้ยยัง
ชีพในการดูแลตนเอง  

62.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

42,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ทกุ
คนมีเบี้ยยังชีพในการ
ดูแลตนเอง  

63.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

15,956.48 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น  

64.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
ต าบลหนองระเวียง  

65.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการซื้อถังขยะส าหรับ บริการ
ประชาชน 100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีถังขยะเพียงพอ
บริการประชาชน  

66.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 550,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้
จากการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม  

67.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการ จัดเก็บภาษี  

68.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการให้ความรู้แก่ ประชาชนใน
การช าระภาษี 

26,523.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมาเสียภาษี
ตรงเวลา  

69.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม  

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  

70.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  

71.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  

72.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

60,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทย  



วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

73.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการให้ความรู้คณะ กรรมการ
ด าเนินการจัดหา พัสดุ 

20,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุ
ได้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  

74.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประ สิทธิภาพการ
ประสานงาน ระหว่างผู้บริหาร ส.
อบต. ผู้น าชุมชนและพนักงาน 

85,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การประสานงาน
ระหว่างผู้บริหาร ส.
อบต.ผู้น าชุมชนและ
พนักงาน  

75.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดท าวารสาร 
ประชาสัมพันธ์ อบต. 

80,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ของอบต. ให้ประชาชน
ทราบ  

76.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการประเมินความพึง พอใจใน
การให้บริการ ประชาชน 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อน าผลการประเมิณ
มาปรับปรุงการท างาน  

77.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงห้องน้ า อาคารที่ท าการ
อบต. หนองระเวียง 

210,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
น่าเข้าใช้บริการมากขึ้น  

78.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหน่วย บริการเคลื่อนที่ 
เพื่อ จัดเก็บภาษีและ 
ประชาสัมพันธ์ภาษี ท้องถิ่น 
 

30,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมาเสียภาษี
ตรงเวลา  

79.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี ปรับปรุงห้องกองช่าง 164,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อมีพื้นที่ในการ
รองรับการให้บริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น  

80.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

ก่อสร้างป้ายประชา สัมพันธ์ 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในต าบล  

81.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ที่ท า
การอบต. 

87,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก 

82.  

ยุทธศาสตร์จัด
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน 100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมประชาชน
ให้มีขีดความสามารถใน
การป้องกันภัยฯ  

83.  

ยุทธศาสตร์จัด
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ 30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ใน การใช้รถใช้ถนน
ให้แก่ประ ชาชน  

84.  ยุทธศาสตร์จัด
ระเบียบชุมชนและ

ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยผู้ประสบภัย 

80,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

เพื่อให้มีการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ



การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อบต. ภัยในต าบลอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง  

85.  

ยุทธศาสตร์จัด
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ในการใช้รถใช้ถนน 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองระเวียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จ านวนเงิน 22,547,020 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงิน 
10,743,116 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 1,475,619.12 1 60,019.12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 12,277,129.74 6 10,566,896.38 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม - - - - 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 2 69,991.00 2 69,991.00 

ยุทธศาสตร์จัดระเบียบชุมชนและการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2 46,210.00 2 46,210.00 

รวม 16 13,868,949.86 11 10,743,116.50 

    
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองระเวียง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

001.โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน เลียบทางรถไฟ
จากหนองหว้า ถึง รร.
ยองแยง (บ้านยองแยง 
หมู่ที่ 1) 

340,800.00 338,800.00 0.00 2,000.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

009.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จากนา
นายย้อนถึงนานายทน 
(บ้านชะอม หมู่ที่ 9) 
 

321,400.00 320,000.00 0.00 1,400.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค 

60,020.00 60,019.12 60,019.12 0.88 



โครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

001.โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน เลียบทางรถไฟ
จากหนองหว้า ถึง รร.
ยองแยง (บ้านยองแยง 
หมู่ที่ 1) 

340,800.00 338,800.00 0.00 2,000.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

002.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จากที่นาย
เบิ้ม(ถนนคสล.ไปบ้าน 
หนองระเวียง) ถึง 
หนองหัวลิง (บ้าหนอง
ไทร หมู่ที่ 2) 

418,800.00 418,000.00 0.00 800.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,880,000.00 918,714.74 274,831.38 961,285.26 

7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวัน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง) 

225,400.00 225,400.00 225,400.00 0.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างนักเรียน
ท างานช่วงปิดภาคเรียน
ฤดูร้อน 

100,000.00 66,750.00 0.00 33,250.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

150,000.00 117,965.00 117,965.00 32,035.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,549,200.00 8,643,100.00 7,834,800.00 5,906,100.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,918,600.00 2,277,200.00 2,089,400.00 1,641,400.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 28,000.00 24,500.00 14,000.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
 

60,000.00 59,991.00 59,991.00 9.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดท าวารสารและ
จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ขององค์การบริหาร

80,000.00 10,000.00 10,000.00 70,000.00 



ส่วนต าบล 

15.  

ยุทธศาสตร์จัด
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

30,000.00 27,310.00 27,310.00 2,690.00 

16.  

ยุทธศาสตร์จัด
ระเบียบชุมชนและ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

30,000.00 18,900.00 18,900.00 11,100.00 

 

 
 
 


