
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
******************************************* 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ได้ประกาศใช้แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี  29  กันยายน 2564   
โดยมโีครงการที่จะด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท้ังส้ิน จ านวน  70 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  40,380,580  บาท  และบดันี้  
ได้รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ดงันี้   
   
การจัดท างบประมาณ 
         ผู้บริหารอบต.หนองระเวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยูใ่นข้อบัญญัตงิบประมาณ จ านวน  
69 โครงการ งบประมาณ 35,028,480 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 33 6,738,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 2 500,200.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 20 26,700,280.00 

ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม 3 670,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี 9 290,000.00 

ยุทธศาสตร์จัดระเบยีบชุมชนและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 130,000.00 

รวม 69 35,028,480.00 
 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองระเวียง มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสุรีย์ ถงึบ้านนายมานะ (บ้าน
หนองสมอ หมู่ที่ 13) 

423,500.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

ค่าออกแบบ ค่าควบคมุงานท่ีจ่าย ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคล ภายนอกเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ส่ิงก่อสร้าง 

0.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขยายถนน คลส. สายจากก าแพงวัดยองแยงถึง
สะพานข้ามคลองชลประทาน หมูท่ี่ 1 

87,800.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากคลองชลประทานถึงฝายตะ
คองเก่า หมู่ที ่1 

244,800.00 



5.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. แยกโค้งนางด า หมู่ที่ 2 60,800.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านนางเลื่อนถึงบ้านนาง
สาย หมู่ที ่3 

110,000.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากร้านขายของเก่าถึงบ้านนาย
เหลียว หมู่ที่3 

224,000.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางประคอง ถงึถนน 
คสล. ไปวัดใหม่ชะอม หมู๋ที่ 3 

95,100.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 14,000.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการถนนหินคลุกจากถนน คสล. ทางเข้าบ้านหนองขาม
ถึงบ้านนางนวล หมู่ที ่4 

153,800.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการถนนหินคลุกจากบ้านนายบุญส่งถงึถนนวงแหวน  
หมู่ที่ 4 

229,000.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 100,000.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนน คสล.จากสะพานขาวถึงบ้านนางน้อง
หมู่ที่ 5 

344,600.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า คศล. และก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
บ้านนางน้อยถงึที่นายการเวก หมูท่ี่ 5 

400,600.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 27,000.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางกนกวรรณ ถงึบ้าน
นางมัย หมู่ที่ 6 

191,600.00 

17.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 กลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 564,200.00 

18.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 90,000.00 

19.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนางมา ถงึ
บ้านนางสมจิตรหมู่ที ่7 
 

477,300.00 

20.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมเกียรต ิถึงบ้าน
นางนาง หมู่ที ่7 

275,800.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนน คศล. จากหน้าบ้านนางลานถงึศาลตา
ปู่ หมู่ที ่8 

539,200.00 

22.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางใบถึงบ้านนางคณูหมู่ที่ 9 162,300.00 



23.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากท านบวังไผ่ถึงนาตาเกดิ  
หมู่ที่ 9 

398,400.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ถนน คสล.จากโค้งบ้านนายนวนถึงทางเข้า
บ้านป้าแหยง หมู่ที่ 9 

84,700.00 

25.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านปู่หล่อน หมู่ที1่0 277,900.00 

26.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่นางแหมด็ถึงที่นายเรียง 
คงฤทธ์ิ หมู่ที่ 11 

420,700.00 

27.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบ ารงุถึงบา้น 
นางณัฐมนหมู่ที ่12 

60,900.00 

28.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหน้าบ้านนายสนั่น ถงึบ้าน
นายทวี หมู่ที ่12 

129,800.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายปานถึงหลังโบสถ์
คริสต์ หมู่ที่ 12 

131,800.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่สร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางเส้นหนองขาม ถึง
บ้านนางขวัญใจ หมูที่ 13 

74,700.00 

31.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางเส้นหนองขามถงึ
บ้านนายอ่ึงหมู่ที่ 13 

60,700.00 

32.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการถนน คสล. จากถนนลาดยางถงึบ้านนางมะลิ หมู่ที ่
14 

51,600.00 

33.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสนถึงถนนชล
ประทาย 4 R หมู่ที่ 15 

458,400.00 

34.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 70,000.00 

35.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการ
ประกอบ อาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลหนองระเวยีง 

430,200.00 

36.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการป้องกันแก้ไขปญั หาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 30,000.00 

37.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต จัดซื้ออาหารเสริมนม 1,800,000.00 

38.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนในพ้ืนท่ี 3,675,000.00 

39.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการสถานศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.หนองระเวียง) 

159,495.00 

40.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริการสถานศึกษา (สนับสนุน
วัสดุการศึกษา ศพด.อบต.หนองระเวียง) 

84,350.00 

41.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริการสถานศึกษา(สนุนวัสดุการ 
การศพด. อบต.หนองระเวียง (บ้านหนองม่วง)  

80,950.00 

42.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการจ้างนักเรียนท างานช่วง ปิดภาคเรียนฤดรู้อน 100,000.00 



43.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต การแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด 150,000.00 

44.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการแขง่ขันกีฬาเด็ก และยุวชน 100,000.00 

45.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการควบคมุและป้องกัน โรคไข้เลือดออก 200,000.00 

46.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการควบคมุและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 150,000.00 

47.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 25,000.00 

48.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน สัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม  
พระปณิธาน ศาสตรจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี 

15,000.00 

49.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตรจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี 

150,000.00 

50.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการระบบหลักประกันสุข ภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 270,000.00 

51.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการสร้างหลักประกันรายได ้แก่ผู้สูงอายุ 15,000,000.00 

52.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
โครงการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล
ภาพ 

4,000,000.00 

53.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 45,000.00 

54.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ ศพด. 
อบต.หนองระเวียง (หนองม่วง) 

169,785.00 

55.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต ปรับปรงุสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 495,700.00 

56.  ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 100,000.00 

57.  ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 20,000.00 

58.  ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

550,000.00 

59.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี โครงการให้ความรู้แก ่ประชาชนในการช าระภาษ ี 30,000.00 

60.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  10,000.00 

61.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ์ฯ 

20,000.00 

62.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

20,000.00 

63.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 60,000.00 

64.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี โครงการให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสด ุ 20,000.00 

65.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี โครงการจดัท าวารสาร ประชาสัมพันธ์ อบต. 80,000.00 



66.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี โครงการประเมินความพงึ พอใจในการใหบ้ริการประชาชน 20,000.00 

67.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
โครงการจดัหน่วยบริการเคล่ือนที่เพ่ือจัดเก็บภาษีและ
ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น 

30,000.00 

68.  
ยุทธศาสตร์จัดระเบยีบชุมชนและการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

100,000.00 

69.  
ยุทธศาสตร์จัดระเบยีบชุมชนและการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม ่ 30,000.00 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564-ถึง 31 มีนาคม 2565) 
     อบต.หนองระเวียง มีการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม 
ในสัญญา รวม 13 โครงการ จ านวนเงิน 25,429,580 บาท มีการเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงิน 11,475,683 
ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 11 13,455,610.84 9 11,445,602.92 

ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม 1 500.00 1 500.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี - - - - 

ยุทธศาสตร์จัดระเบียบชุมชนและการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1 29,580.00 1 29,580.00 

รวม 13 13,485,690.84 11 11,475,682.92 
  
   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองระเวียง ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหาร
เสริมนม) 

1,800,000.00 456,343.92 762,974.16 

2.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

3,675,000.00 1,855,119.00 1,819,881.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองระเวียง(บ้านหนองม่วง) 
 

159,495.00 81,375.00 78,120.00 



4.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองระเวียง) 

84,350.00 54,400.00 29,950.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศพด.
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ระเวียง(บ้านหนองม่วง) 

80,950.00 52,700.00 28,250.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

15,000.00 0.00 4,134.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

270,000.00 0.00 270,000.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 15,000,000.00 7,062,700.00 7,132,300.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยงัชีพความพิการ 4,000,000.00 1,776,600.00 2,042,200.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 45,000.00 21,000.00 20,500.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองระเวียง) 

169,785.00 85,365.00 3,780.00 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่อง มาจากพระราชริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

100,000.00 500.00 99,500.00 

13.  
ยุทธศาสตร์จัดระเบยีบ
ชุมชนและการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่

30,000.00 29,580.00 420.00 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 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.ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

82 35,325,700.00 33 6,738,000.00 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ด้านเศรษฐกิจ 

7 2,450,000.00 2 500,200.00 - - - - 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันา 
คุณภาพชีวิต 

87 27,712,900.00 20 26,700,280.00 11 13,455,610.84 9 11,445,602.92 

4.ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม 4 810,000.00 3 670,000.00 1 500.00 1 500.00 

5.ยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการที่ด ี

14 840,000.00 9 290,000.00 - - - - 

6.ยุทธศาสตร์จัดระเบียบ 
ชุมชนและการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

4 410,000.00 2 130,000.00 1 29,580.00 1 29,580.00 

รวม 198 67,548,600.00 69 35,028,480.00 13 13,485,690.84 11 11,475,682.92 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
             อบต.หนองระเวียง ไดด้ าเนินการโครงการตามข้อบญัญตัิงบประมาณ ปี 2565  โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสรมิและ 
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 
ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง  
          
             ทัง้นี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคดิเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.หนองระเวยีงทราบ  เพือ่จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการด าเนินการ 
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
                                     ประกาศ ณ วันท่ี    22    เดือนเมษายน   พ.ศ.  2565 
 

                                                                                                                             
                                                                                        ( นายวษิณ ุ  อยู่อุ่นพะเนา ) 
                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  
 

 



 
 

 

 

 


