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การวางแผน 
     อบต.หนองแซง ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำน
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ ก่อนน ำมำจัดท ำโครงกำรเพ่ือ 

  พัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป    อบต.หนองแซง ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่  31 ตุลำคม  2559   โดยได้
ก ำหนดโครงกำรที่จะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น   4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

กำรพัฒนำกำรเกษตรและกำรตลำด 6 900,000 6 650,200 6 650,200 6 650,200 

กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพเพ่ือเพ่ิมรำยได้ 6 2,250,000 6 1,000,000 6 1,050,000 6 1,050,000 

กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 47 15,875,200 51 16,859,800 51 17,595,400 51 18,403,600 

กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 85 39,270,000 81 50,360,000 81 40,650,000 81 39,370,000 

กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

15 13,250,000 
15 13,250,000 15 13,050,000 15 13,050,000 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 11 2,410,000 11 2,410,000 11 2,410,000 11 2,410,000 

รวม 170 73,955,200 170 84,530,000 170 75,405,600 170 74,799,800 
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การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหำร  อบต.หนองแซง ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันที่ 18  กันยำยน  2560 โดยมีโครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ จ ำนวน 62 โครงกำร  

งบประมำณ 16,717,693 บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

กำรพัฒนำกำรเกษตรและกำรตลำด 3 150,000 

กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพเพ่ือเพ่ิมรำยได้ 2 87,000 

กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 24 12,709,092 

กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 23 2,837,601 

กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 3 400,000 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 7 534,000 

รวม 62 16,717,693 
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  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร

เดิม 
จ ำนวนโครงกำรที่    

โอนเพิ่ม 
จ ำนวนโครงกำรที่

ยกเลิก 
รวม 

ผลกำรด ำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 

กำรพัฒนำกำรเกษตรและกำรตลำด 6 0 0 6 2 33.33 

กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพเพ่ือเพ่ิมรำยได้ 6 0 0 6 1 16.66 

กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและ
สังคม 

47 21 0 68 37 54.41 

กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชน
น่ำอยู่ 

85 0 0 85 27 31.76 

กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

15 0 0 15 1 6.66 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 11 0 0 11 4 36.36 

รวม 170 21 0 191 72 37.69 
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 

ล าดับ
ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ 

อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. กำรพัฒนำกำรเกษตรและ
กำรตลำด 

แผนงำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเกษตร 37,000 35,880 สนง.ปลัด 

 

5 สิงหำคม 2561 

2. กำรพัฒนำกำรเกษตรและ
กำรตลำด 

แผนงำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

โครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000 50,000 สนง.ปลัด 

 

 สิงหำคม 2561 

3. กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพเพ่ือ
เพ่ิมรำยได้ 

สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ประชำชนทั้ง 7 
หมู่บ้ำน 

50,000 

 

50,000 ส ำนักงำนปลัด 13 มีนำคม 
2561 

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนและสังคม 

กำรศึกษำ โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำร พัฒนำสถำนศึกษำ 

ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนองแซง 

678,400 678,400 กองกำรศึกษำ 7 พ.ย. 2560 – 
11 พ.ค. 2561 

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนและสังคม 

กำรศึกษำ โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำร พัฒนำสถำนศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัดชัยมงคล 

343,600 343,600 กองกำรศึกษำ ตุลำคม 2560 – 
มีนำคม  2561 

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนและสังคม 

กำรศึกษำ โครงกำรอำหำรเสริม (นม)  ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

992,592 892,918.38 กองกำรศึกษำ 22 ธ.ค. 2560 – 
28 ก.ย.2561 
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ล าดับ
ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ 

อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

7. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและ
สังคม 

กำรศึกษำ โครงกำรอดุหนุนอำหำรกลำงวัน
แก่โรงเรียนในเขตบริหำร 

1,632,000 1,632,000 กองกำรศึกษำ พ.ศ.2561 

8. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและ
สังคม 

กำรศึกษำ โครงกำรครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนำม 

กลำงแจ้ง 

85,000 84,990 กองกำรศึกษำฯ กุมภำพันธ์ 
2561,  

1 ส.ค.2561    

9. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและ
สังคม 

ศำสนำ วัฒนธรรม และ
วัฒนธรรม 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 50,000 49,637.50 กองกำรศึกษำฯ 12 มกรำคม 
2561 

10. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและ
สังคม 

ศำสนำ วัฒนธรรม และ
วัฒนธรรม 

โครงกำรกีฬำหนองแซงสัมพันธ์ 100,000 99,830 กองกำรศึกษำฯ 2 พฤษภำคม 
2561 

11. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและ
สังคม 

ศำสนำ วัฒนธรรม และ
วัฒนธรรม 

โครงกำรจัดหำวัสดุกีฬำ 50,000 48,810 กองกำรศึกษำฯ 27 มีนำคม 
2561 

12. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและ
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุ 50,000 48,900 สนง.ปลัด 

งำนพัฒนำชุมชน 

18 กันยำยน 
2561 
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 
                                            

 
 

ล าดับ
ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ 

อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

13. ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนและ
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ โครงกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูอำยุ 5,792,700 2,338,700 ส ำนักงำนปลัด 

 

ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน  2561 

14. ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนและ
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ โครงกำรจ่ำยเบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 60,000 28,000 ส ำนักงำนปลัดงำน ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน  2561 

15. ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนและ
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ โครงกำรจ่ำยเบี้ยผู้พิกำร 50,000 25,200 ส ำนักงำนปลัดงำน ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน  2561 

16. ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนและ
สังคม 

สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน โครงกำรจัดพิธีถวำยดอกไม้จันทน์พระรำชพิธี
ถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จประ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 

125,525 125,525 ส ำนักงำนปลัด 

 

26 ตุลำคม 
2560 

17. ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนและ
สังคม 

สังคมสงเครำะห์ อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนภำรกิจของเหล่ำ
กำชำดจังหวัดขอนแก่น 

20,000 20,000 ส ำนักงำนปลัด 

 

มกรำคม 2561 
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 

ล าดับ
ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ 

อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

18. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 

50,000 44,949 กองสำธำรณสุข เมษำยน 2561 

19. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข โครงกำรป้องกันและและควบคุม
ไข้เลือดออก 

50,000 38,061 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

20. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำด
สำรไอโอดีนฯ ให้กับ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ 1 

6,000 6,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

21. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบ
สุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

22. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรต้ำนมะเร็งเต้ำ
นม ให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
1 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

23. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรต้ำนมะเร็งเต้ำ
นมฯ ให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
หมู่2 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 

  

ล าดับ
ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ 

อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

24. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำร
และสุขภำพแม่และเด็กให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่2 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

25. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนฯให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่2 

6,000 6,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

26. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด To be number oneให้กับ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่3 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

27. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรขำดสำรไดโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯให้กับ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ 3 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

28. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรพัฒนำโภชนำกำรและ
สุขภำพเด็กให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 

หมู่3 

6,000 6,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

ล าดับ
ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ 

อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

29. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลใน
โรงเรียนและชุมชนฯ ให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนหมู่ 4 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

30. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนหมู่ 4 

6,000 6,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

31. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด To be number one ให้กับ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ 4 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

32. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไดโอดี
นของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ให้กับ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ 5 

6,000 6,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

33. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด To be number one ให้กับ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 5 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 
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ล าดับ
ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ 

อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

34. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

35. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรต้ำนมะเร็งเต้ำนม ให้กับ 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 6 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

36 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรกำรปรับปรุงภำวะ
โภชนำกำรและสุขภำพแม่และเด็ก ให้กับ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 6 

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

37 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีน ให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 6 

6,000 6,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

38. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรส่งเสริมกำรตรวจสุขภำพ
เคลื่อนที่ ให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 
7 

9,000 9,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

39. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคเกลือไอ
ดีน ให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 7  

7,000 7,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 

40 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน
และสังคม 

สำธำรณสุข อุดหนุนโครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยแม่
และเด็ก ให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่7 

4,000 4,000 กองสำธำรณสุข กันยำยน 2561 
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

                      

  

ล ำดับ
ที ่

 

ยุทธศำสตร์ 

 

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณท่ี 

อนุมัติ/โอน 

งบประมำณท่ี 

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

41 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรป้องกันและรณรงค์กำรจรำจรในช่วงเทศกำลปีใหม่ 30,000 30,000 ส ำนักงำนปลัด มกรำคม 2561 

42 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรป้องกันและรณรงค์กำรจรำจรในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

50,000 50,000 ส ำนักงำนปลัด เมษำยน 2561 

43 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ 20,000 20,000 ส ำนักงำนปลัด มีนำคม 2561 

44 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น 

20,000 20,000 ส ำนักงำนปลัด กุมภำพันธ์ 
2561 

45 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และกลไกกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

30,000 29,550 ส ำนักงำนปลัด กันยำยน 
2561 
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 
  

ล ำดับ
ที ่

 

ยุทธศำสตร์ 

 

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณท่ี 

อนุมัติ/โอน 

งบประมำณท่ี 

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

46 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแซง 200,000 200,000 กองช่ำง มีนำคม 2561 

47 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองเต่ำ 100,000 100,000 กองช่ำง มีนำคม 2561 

48 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้ำนสว่ำงพัฒนำ 300,000 300,000 กองช่ำง มีนำคม 2561 

  49 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแซง 100,000 100,000 กองช่ำง มีนำคม 2561 

50 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล. ม.1 สำยช้ำง         
บ้ำนนำงปริม 

7,000 6,900 กองช่ำง  

51 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน คสล ม.6  300,000 276,000 กองช่ำง  
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 

  

ล ำดับ
ที ่

 

ยุทธศำสตร์ 

 

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณท่ี 

อนุมัติ/โอน 

งบประมำณท่ี 

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

52 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน หินคลุก ม.3 100,000 100,000 กองช่ำง  

53 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน หินคลุก ม.7 150,000 150,000 กองช่ำง  

54 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน หินคลุก ม.1 100,000 100,000 กองช่ำง  

55 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  ม.7 150,000 150,000 กองช่ำง  

56 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  ม.1 200,000 200,000 กองช่ำง  

57 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน คสล ม.2 300,000 298,000 กองช่ำง  
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 

  

ล ำดับ
ที ่

 

ยุทธศำสตร์ 

 

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณท่ี 

อนุมัติ/โอน 

งบประมำณท่ี 

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

58 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน คสล ม.2 300,000 298,000 กองช่ำง  

69 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน คสล ม.6 300,000 298,000 กองช่ำง  

60 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน คสล ม.3 200,000 119,100 กองช่ำง  

61 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน ร่องระบำยน้ ำ ม.7 300,000 300,00 กองช่ำง  

62 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำส ำนักงำน 238,000 108,000 กองช่ำง  

63 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ลูกรัง ม.3 (สำยข้ำงบ้ำน 222) 125,000 125,000 กองช่ำง  
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 

 
  

ล ำดับ
ที ่

 

ยุทธศำสตร์ 

 

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณท่ี 

อนุมัติ/โอน 

งบประมำณท่ี 

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

64 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรค่ำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง 200,000 50,000 กองช่ำง  

65 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ม.6 80,000 49,000 กองช่ำง  

66 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. 38,000 38,000 กองช่ำง  

67 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองและชุมชนน่ำอยู่ 

โครงกำรปรับปรุงถนน หินคลุก 150,000 149,000 กองช่ำง ผูกพัน 

68 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำ
ยั่งยืน 

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำร รักษ์
น้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน  

50,000 32,782 ส ำนักงำนปลัด สิงหำคม 2561 
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โครงการที่ได้ด าเนินงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

 

ยุทธศำสตร์ 

 

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณท่ี 

อนุมัติ/โอน 

งบประมำณท่ี 

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

69 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำ ดูงำนให้แก่ผู้บริหำร 
สมำชิก ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอแซง 

150,000 138,990 ส ำนักงำนปลัด กุมภำพันธ์ 2561 

70 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 

โครงกำรจัดเวทีประชำคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องสี่(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2-3 

60,000 10,575 ส ำนักงำนปลัด มีนำคม 2561 

กันยำยน 2561 

71 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 

โครงกำรบริกำรอินเตอร์เน็ตประจ ำต ำบล 30,000 12,070.80 กองคลัง ตุลำคม 2560 – 

กันยำยน 2561 

72 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 

โครงกำรค่ำจัดหำหนังสือพิมพ์และวำรสำรต่ำงๆ 59,000 26,800 กองคลัง ตุลำคม 2560 – 

กันยำยน 2561 
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โครงการที่ได้ด าเนนิงานในรอบเดือน  ตุลาคม   2560   -   เดือนกันยายน  2561 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

 

ครุภัณฑ์ 

 

รำยกำร 
งบประมำณท่ี 

อนุมัติ/โอน 

งบประมำณท่ี 

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ 28,600 28,600 ส ำนักงำนปลัด มิถุนำยน 2561 

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กใส่เอกสำร 5,500 5,500 ส ำนักงำนปลัด กันยำยน  2561 

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เครื่อง 44,000 43,990 ส ำนักงำนปลัด มิถุนำยน 2561 

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 กองคลัง มิถุนำยน 2561 

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  จ ำนวน 2 เครื่อง 12,000 11,790 ส ำนักงำนปลัด มิถุนำยน 2561 

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 กองกำรศึกษำ มิถุนำยน 2561 



 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ. 2561 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ขก.ถ.200-05 บ้านขอนสัก - บ้าน
ขามป้อม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้ านแฮด  จั งห วัด
ขอนแก่น 

 

 

   

3,454,500 

บาท 

 

2,080,000 

บาท 

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ.200-03 บ้านหนองแซง - บ้านห้วย
ม่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้ านแฮด  จั งห วัด
ขอนแก่น 

 

 

   

1,460,200 

บาท 

 

888,000 

บาท 

รวม    4,914,700 2,968,000 

 


