
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 
        

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ๒๔๒,๐๐๐ ⁄  - ๒๔๒,๐๐๐ กองช่าง
เสริมเหล็กเช่ือมถนนแอสฟัลติ คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมถนนแอสฟัลติก- (งบ อบต.)
คอนกรีตก่อนเข้าหมู่บ้าน คอนกรีตก่อนเข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
(ช่วงบ้านนายครรชิต ท่ีตัดสูง) บ้านหนองคังคา ผิวจราจรกว้าง ๖ ม.

ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. พ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
บอกโครงการ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน

ท.๑-๐๑ ส านัก งปม. กรมการปกครอง

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถนนคอนกรีต ๒๗๖,๔๐๐ ⁄  - ๒๗๖,๔๐๐ กองช่าง
เสริมเหล็กเช่ือมระหว่างถนน เหล็กเช่ือมระหว่างถนนคอนกรีตเดิม (งบ อบต.)
คอนกรีตเดิม สายบ้านหนองเด่ินทุ่ง สายบ้านหนองเด่ินทุ่ง หมู่ท่ี 3 - บ้านนาจาน

หมู่ท่ี 3 - บ้านนาจาน ต.บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 113.50 ม.

พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 567.50 ตร.ม.

พร้อมป้ายบอกโครงการ ก่อสร้างตามแบบ-

มาตรฐาน ท.๑-๐๑ สน.งปม. กรมการปกครอง

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ๔๒๕,๐๐๐ ⁄  - ๔๒๕,๐๐๐ กองช่าง
บ้านเทพมีชัย ไปทางน้ าตก คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพมีชัยไป (งบ อบต.)
ตาดชะแนน หมู่ท่ี 7 ทางน้ าตกตาดชะแนน ผิวจราจร 
บ้านเทพมีชัย กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม.

พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร
พร้อมป้ายบอกโครงการ ก่อสร้างตามแบบ-

มาตรฐาน ท.๑-๐๑ สน.งปม. กรมการปกครอง

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ๑๓๑,๖๐๐ ⁄  - ๑๓๑,๖๐๐ กองช่าง
บ้านนายบุญเล้ียง หลวงโคตร คสล. บ้านนายบุญเล้ียง หลวงโคตร (งบ อบต.)
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองคังคา หมู่ท่ี 4 ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 42 ม.

หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง
0.50 ม. พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
168 ตร.ม. พร้อมป้ายบอกโครงการ
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
ท.๑-๐๑ สน.งปม. กรมการปกครอง

๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ๑๑,๒๐๐ ⁄ ๑๑,๑๗๑ ๒๙ กองช่าง
พร้อมลงท่อ จากบ้านนางสุมาลี ลูกรังจากบ้านนางสุมารี ถึง นายนารี (งบ อบต.)
ถึงนายนารี สมบูรณ์ หมู่ท่ี 3 สมบูรณ์ ถนนลูกรัง กว้าง เฉล่ีย 4 ม.
บ้านหนองเด่ินทุ่ง ยาว ๘๑ ม. หรือพ้ืนท่ี 324 ตร.ม 

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
78 ลบ.ม. พร้อมลงท่อ คสล. 

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ๒๗,๗๐๐ ⁄ ๒๗,๔๘๐ ๒๒๐ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรจากทางหลวง- เพ่ือการเกษตรจากทางหลวงชนบท (งบ อบต.)
ชนบทหมายเลข 3008 หมายเลข3008 เข้าหนองบึงใหญ่ 
เข้าหนองบึงใหญ่ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 1 บ. หนองเด่ินท่า กว้าง 4 ม. 
บ้านหนองเด่ินท่า ยาว 300 ม. หรือพ้ืนท่ี 1,200 ตร.ม 

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 288 ลบ.ม. 

พร้อมป้ายบอกโครงการ
๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ๑๔๒,๓๐๐ ⁄  - ๑๔๒,๓๐๐ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรพร้อมลงท่อ เพ่ือการเกษตรพร้อมลงท่อ จากสวนนายยุทธภูมิ (งบ อบต.)
จากสวนนายยุทธภูมิ ถึงสวน ถึงสวนนายถัน บ้านหนองเด่ินทุ่ง กว้างเฉล่ีย

นายถัน หมู่ท่ี 3 บ้าน 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือพ้ืนท่ี
หนองเด่ินทุ่ง 6,000 ตร.ม ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า

1,440 ลบม. พร้อมลงท่อ คสล.
๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ๒๓๑,๐๐๐ ⁄  - ๒๓๑,๐๐๐ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรรอบหนอง เพ่ือการเกษตรรอบหนองบุ่งกระเบา  (งบ อบต.)
บุ่งกระเบา หมู่ท่ี 1 ถนนลูกรังกว้างเฉล่ีย 5 ม. ยาว 2,000 ม.

บ้านหนองเด่ินท่า หรือพ้ืนท่ี 10,000 ตร.ม. ปริมาณดิน-
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายบอกโครงการ

ผลการด าเนินงาน
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า ๑๙๑,๕๐๐ ⁄  - ๑๙๑,๕๐๐ กองช่าง
บ้านนางบุญโฮม ถึงบ้าน นางบุญโฮมถึงบ้านนายศุภศิลป์ พรมลี (งบ อบต.)
นายศุภศิลป์ พรมลี ขนาดกว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 103 ม.

หมู่ท่ี 6 บ้านภูสวาท ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. หนา 0.10 ม. 

ฝาปิดรางแบบ คสล. หนา 0.125 ม.
วางเรียงปิดตามแนวยาวของรางระบายน้ า

พร้อมป้ายบอกโครงการ
๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า ๒๑๓,๓๐๐ ⁄  - ๒๑๓,๓๐๐ กองช่าง

บ้านนายลานถึงบ้านนางเล่ียน บ้านนายลานถึงบ้านนางเล่ียน ขนาดกว้าง (งบ อบต.)
หมู่ท่ี 6 บ้านภูสวาท 0.30 ม. ความยาวรวม 115 ม. 

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ฝาปิดรางแบบ
คสล. หนา 0.125 ม. วางเรียงปิดตามแนวยาว

ของรางระบายน้ า พร้อมป้ายบอกโครงการ

๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า ๑๕๗,๔๐๐ ⁄  - ๑๕๗,๔๐๐ กองช่าง
บ้านนายสมปอง ลงสู่แม่น้ าโขง นายสมปองลงสู่แม่น้ าโขง ขนาดกว้าง 0.30 ม. (งบ อบต.)
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยเล็บมือ ความยาวรวม 75 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.

หนา 0.10 ม. ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนา 0.125 ม. วางเรียงปิดตามแนวยาว

ของรางระบายน้ า พร้อมป้ายบอกโครงการ

ผลการด าเนินงาน
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า ๑๓๕,๐๐๐ ⁄  - ๑๓๕,๐๐๐ กองช่าง
หน้าบ้านนายเริงศักด์ิ หน้าบ้านนายเริงศักด์ิ ถึงหน้าบ้านนายบุญสินธ์ุ (งบ อบต.)
ถึงหน้าบ้านนายบุญสินธ์ุ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 65 ม.

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองเด่ินเหนือ ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. หนา 0.10 ม.
ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.125 ม.

วางเรียงปิดตามแนวยาวของรางระบายน้ า

พร้อมป้ายบอกโครงการ
๑๓ โครงการขยายเขตประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขต- ๑๐๗,๐๐๐ ⁄  - ๑๐๗,๐๐๐ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 (งบ อบต.)
บ้านห้วยเล็บมือ บ้านห้วยเล็บมือ ยาว 1,000 ม.

๑๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อม- ๑๖๖,๓๐๐ ⁄  - ๑๖๖,๓๐๐ กองช่าง
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร แซทถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรโคกเจ้าหัว  (งบ อบต.)
โคกเจ้าหัวถึงดงต้อง หมู่ท่ี 2 ถึงดงต้อง ถนนลูกรังกว้างเฉล่ีย 4 ม. 
บ้านหนองเด่ินเหนือ ยาว 1,800 ม.หรือพ้ืนท่ี 7,200 ตร.ม. 

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,728 ลบ.ม.

พร้อมป้ายบอกโครงการ
๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อม- ๑๑๕,๕๐๐ ⁄  - ๑๑๕,๕๐๐ กองช่าง

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร แซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากนา (งบ อบต.)
จากนา นายนิวัติ ถึงสวน นายนิวัติถึงสวนนายทองไพรลงดินลูกรังกว้าง 

นายทองไพร เภ้าสร้อย เฉล่ีย 5 ม. ยาว 1,000 ม. หรือพ้ืนท่ี 5,000 ตร.ม. 

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองเด่ินท่า  ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

ล าดับ



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อม- ๖๙,๓๐๐ ⁄  - ๖๙,๓๐๐ กองช่าง
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร แซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากสวน (งบ อบต.)
จากสวนนายเหรียญชัย โคตะมี นายเหรียญชัย โคตะมี ถึงสวนนายสงคราม 

ถึงสวน นายสงคราม ประเคนคะชา ถนนลูกรัง กว้างเฉล่ีย 5 ม. 

ประเคนคะชา หมู่ท่ี 1 ยาว 600 ม.หรือพ้ืนท่ี 3,000 ตร.ม. 
บ้านหนองเด่ินท่า ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. 

พร้อมป้ายบอกโครงการ

๑๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป้นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อม- ๒๑,๐๐๐ ⁄  - ๒๑,๐๐๐ กองช่าง
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร แซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากสวน (งบ อบต.)
นางมาลี ถึง นายสดใส นางมาลี ถึงนายสดใส ถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยเล็บมือ กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 230 เมตร หรือ

พ้ืนท่ี 920 ตร.ม. ปริมาณดินลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. พร้อมป้าย

๑๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อม- ๙๒,๔๐๐ ⁄  - ๙๒,๔๐๐ กองช่าง
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร แซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรนานายค าพัด (งบ อบต.)
นานายค าพัด ถึงสวน ถึงสวนนายศักด์ิดา โคตะมี ถนนลูกรัง 
นายศักดา โคตะมี หมู่ท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 1,000 ม. หรือ
บ้านหนองเด่ินเหนือ พ้ืนท่ี 4,000 ตร.ม. ปริมาณดินลูกรัง

ไม่น้อยก่า 960 ลบ.ม. พร้อมป้าย
๑๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ๓๘,๗๐๐ ⁄  - ๓๘,๗๐๐ กองช่าง

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสวนนายชมช่ืน (งบ อบต.)
สวนนายชมช่ืน ถึงทุ่งมน ถนนลูกรัง กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 420 ม. 

หมู่ท่ี 4 บ้านหนองคังคา หรือพ้ืนท่ี 1,680 ตร.ม. ปริมาณดินลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 40๓ ลบ.ม. พร้อมป้าย

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๒๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อม- ๒๗,๗๐๐ ⁄  - ๒๗,๗๐๐ กองช่าง
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร แซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสวนนาย (งบ อบต.)
สวนนายวิจิตร ถึง วิจิตรถึงทางหลวง 212 ถนนลูกรัง 
ทางหลวง 212 หมู่ท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 300 ม. หรือ
บ้านหนองเด่ินเหนือ พ้ืนท่ี 1,200 ตร.ม. ปริมาณดินลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 288 ลบ.ม. พร้อมป้าย
๒๑ โครงการลงหินลูกรังบริเวณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงหินลูกรัง ๑๕๓,๕๐๐ ⁄  - ๑๕๓,๕๐๐ กองช่าง

ศาลเจ้าปู่ดอนสิม หมู่ท่ี 3 บริเวณศาลเจ้าปู่ดอนสิม กว้างเฉล่ีย (งบ อบต.)
บ้านหนองเด่ินทุ่ง 64 ม.ยาว 64 ม. หนา 40 ซม. หรือ

พ้ืนท่ี 4,096 ตร.ม.ไม่น้อยกว่า 
 1,638 ลบ.ม.

๒๒ โครงการวางท่อระบายน้ า ท่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ า ๑๓๕,๖๐๐ ⁄  - ๑๓๕,๖๐๐ กองช่าง
คสล. เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (งบ อบต.)
40 ซม.พร้อมบ่อพักขนาด 40 ซม.พร้อมบ่อพัก ขนาด 
60×60 ซม. จุดละ 1 บ่อ 60×60 ซม. จุดละ 1 บ่อ 
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยเล็บมือ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

ผลการด าเนินงาน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรย่ังยืน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ ๑๐๐,๐๐๐ ⁄ ๓๐๔,๙๓๖.๑๐  - ส านักปลัด
อบต.หนองเด่ินตามท่ีกฏหมายก าหนด (งบ อบต.)
อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โอนเพ่ิม โอนลด
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๕,๐๖๓.๙๐

ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังสมาชิกผู้แทนราษฎรตามความ
เหมาะสมโดยค านึงถึงฐานะการคลัง 

๒ อุดหนุนกาชาดจังหวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่า- ๒๐,๐๐๐ ⁄ ๒๐,๐๐๐  - ส านักปลัด
บึงกาฬ กาชาดจังหวัดบึงกาฬตามโครงการ (งบ อบต.)

สงเคราะห์ ส่งเสริมสุขอนามัย พัฒนา-
คุณภาพชีวิตช่วยเหลือและบรรเทา
สาธาณภัยในจังหวัดบึงกาฬ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ๕๐,๐๐๐ ⁄  - ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด
การฝึกอบรมและทบทวน ฝึกอบรม และทบทวนสมาชิก (งบ อบต.)
สมาชิก อปพร. อปพร. เช่น โครงการฝึกอบรม

ทบทวนสมาชิก อปพร. โครงการ-
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เป็นต้น

๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน ๒๐,๐๐๐ ⁄ ๑,๑๕๕ ๑๘,๘๔๕ ส านักปลัด
การป้องกันและลดอุบัติ- การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง- (งบ อบต.)
เหตุทางถนน ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น 

ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ
๓ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน ๒๐,๐๐๐ ⁄  - ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด

ซ้อมแผนป้องกันและ- การโครงการซ้อมแผนป้องกันและ (งบ อบต.)
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ

เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

ผลการด าเนินงาน
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ๒๐,๐๐๐ ⁄  - ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด
งานป้องกันและแก้ไข ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (งบ อบต.)
ปัญหายาเสพติด เช่น โครงการอบรมผู้น าชุมชนป้อง-

กันยาเสพติด โครงการรณรงค์ประ-
ชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โครงการฟ้ืนฟูช่วย
เหลือผู้ติดยาเสพติด โครงการสนับ
สนุนการด าเนินงานจุดจรวจจุดสกัด
ก้ันยาเสพติดในชุมชน ฯลฯ

๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ๒๐,๐๐๐ ⁄  - ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด
และสนับสนุนการสร้าง และสนับสนุนการสร้างความปรอง- (งบ อบต.)
ความปรองดองสมาน- ดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ฉันท์ของคนในชาติ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลการด าเนินงาน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ๖๐,๐๐๐ ⁄  - ๖๐,๐๐๐ กองการศึกษา

ขันกีฬาต้านยาเสพติด แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แยกป็น (งบ อบต.)
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร และ 
เคร่ืองด่ืม ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงิน-
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าเช่า- 
เคร่ืองเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

๒ ค่าวัสดุกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา อุปกรณ์- ๕๒,๕๐๐ ⁄  - ๕๒,๕๐๐ กองการศึกษา

กีฬาแจกศูนย์เยาวชนหมู่บ้าน เพ่ือ (งบ อบต.)
สนับสนุนพัฒนาการกีส าหรับ
เยาวชนแต่ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล

๓ โครงการแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๕,๐๐๐ ⁄  - ๕,๐๐๐ กองการศึกษา

ในชุมชน แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน (งบ อบต.)
๔ โครงการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๕,๐๐๐ ⁄  - ๕,๐๐๐ กองการศึกษา

ในชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (งบ อบต.)

ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
4.๑ แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

ล าดับ



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ๒๐,๐๐๐ ⁄  - ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด
พันธุกรรมพืชอันเน่ือง หรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ (งบ อบต.)
มาจากพระราชด าริฯ  กรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ของสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

๒ รักษาความสะอาดถนน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๒๐,๐๐๐ ⁄ ๗,๙๕๐ ๑๒,๐๕๐ ส านักปลัด
สายหลักสายรอง และ โครงการรักษาความสะอาดถนน- (งบ อบต.)
ชุมชน อบต.หนองเด่ิน สายหลักสายรองและชุมชน อบต.

หนองเด่ิน ตามนโยบายจังหวัด
สะอาดของจังหวัดบึงกาฬ

งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายในการบ าบัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ๓๐,๐๐๐ ⁄ ๓๐,๐๐๐ ๐ กองสาธารณสุข

ฟ้ืนฟูบ่อขยะ บ าบัดฟ้ืนฟูบ่อขยะ ของ (งบ อบต.)
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ผลการด าเนินงาน

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.๒ แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง- เพ่ือจ่ายในการดูแลบ ารุงรักษาและ ๑๒,๐๐๐ ⁄  - ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัด
รักษาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการ (งบ อบต.)

ปลูกป่าชุมชน โครงการรักษ์ป่ารักษ์-
น้ า โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางฯลฯ 

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.๓ แผนงานการเกษตร



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายสนันสนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้ ๓๐๘,๗๐๐ ⁄ ๑๗๒,๑๔๑ ๑๓๖,๕๕๙ กองการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน จ่ายการบริหารการศึกษาในโครง- (งบ อบต.)
ศพด.หนองเด่ิน การอาหารกลางวัน 

๒ ค่าใช้จ่ายสนับสนุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน ๑๐๒,๐๐๐ ⁄ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ กองการศึกษา

ค่าจัดการเรียนการสอน การสอน(รายหัว)จ านวน 4 ศูนย์ฯ (งบ อบต.)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) รวมจ านวนเด็ก 60 คน

๓ เงินอุดหนุนส าหรับสนับ- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ๖๗,๘๐๐ ⁄ ๓๓,๙๐๐ ๓๓,๙๐๐ กองการศึกษา

สนุนค่าใช้จ่ายในการจัด ศึกษาส าหรับ ศพด.อบต.หนองเด่ิน (งบ อบต.)
การศึกษาส าหรับ ศพด. (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชุน)

อัตราคนละ ๑,๑๓๐ บาท แบ่งเป็น
ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐
บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตรา
คนละ ๒๐๐ บาท/ปี ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนอัตรคนละ ๓๐๐ บาท/ปี
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตรา
คนละ ๔๓๐ บาท/ปี 

6.๑ แผนงานการศึกษา
ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๔ โครงการสนับสนุนและส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ ๑๐,๐๐๐ ⁄ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองการศึกษา

การศึกษาของศูนย์พัฒนา- ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ (งบ อบต.)
เด็กเล็กต าบลหนองเด่ิน พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองเด่ิน

๕ ค่าอาหารเสริมนม ร.ร.สพฐ ค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับโรงเรียน ๖๒๔,๖๘๒ ⁄ ๓๑๒,๓๔๑ ๓๑๒,๓๔๑ กองการศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา (งบ อบต.)
ข้ันพ้ินฐาน ท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเด่ิน

๖ ค่าอาหารเสริมนม ค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับ ๑๒๓,๘๑๘ ⁄ ๖๑,๙๐๙ ๖๑,๙๐๙ กองการศึกษา

ศพด.อบต.หนองเด่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในเขต (งบ อบต.)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเด่ิน

๗ อุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ ๑,๓๖๙,๒๐๐ ⁄ ๖๘๕,๖๕๐ ๖๘๓,๕๕๐ กองการศึกษา

อาหารกลางวันส าหรับ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  (งบ อบต.)
โรงเรียนสังกัดส านักงาน ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะ-
คณะกรรมการการศึกษา กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเด่ินท่า ,

โรงเรียนบ้านหนองเด่ินทุ่ง , โรงเรียน
บ้านห้วยเล็บมือ อัตราคนละ ๒1
บาท/คน/วัน ระยะเวลา ๒๐๐ วัน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

ผลการด าเนินงาน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพ่ือต้ังจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ๕๐,๐๐๐ ⁄ ๒,๕๐๐ ๔๗,๕๐๐ กองการศึกษา

จัดนิทรรศการ จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน (งบ อบต.)
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาต่างๆ ท่ีเป็นการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาในต าบล เช่น
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานโครงการ
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๔ ศูนย์ วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ งานรัฐพิธี
พุทธศาสนา ส่งเสริมจริยธรรมในโรง
เรียน ฯลฯ แยกเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเงินรางวัล ค่าจัดท าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

ผลการด าเนินงาน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๙ โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๕,๐๐๐ ⁄  - ๕,๐๐๐ กองการศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง ศพด.หนองเด่ิน (งบ อบต.)
๑๐ โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๒๕,๐๐๐ ⁄  - ๒๕,๐๐๐ กองการศึกษา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (งบ อบต.)
ศพด.หนองเด่ิน

๑๑ โครงการเย่ียมบ้านสาน- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๑๐,๐๐๐ ⁄  - ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

สัมพันธ์ เย่ียมบ้านสานสัมพันธ์ ศพด.หนองเด่ิน (งบ อบต.)

งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า ๓๐,๐๐๐ ⁄ ๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองการศึกษา

อ าเภอบุ่งคล้า ตามโครง- ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี จ านวน (งบ อบต.)
การจัดงานรัฐพิธี ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการ/กิจกรรม-

ย่อย จ านวน ๗ โครงการ 

ล าดับ
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ผลการด าเนินงาน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๒ จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ⁄  - ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

ประจ าปี ๒๕๖5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดงาน ค่าอาหาร (งบ อบต.)
เคร่ืองด่ืม ค่าเงินรางวัล ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

๓ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ๕,๐๐๐ ⁄  - ๕,๐๐๐ กองการศึกษา

งดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (งบ อบต.)
ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ

๔ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม ๑๐,๐๐๐ ⁄  - ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

เน่ืองในเทศกาล วันมาฆบูชา พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา (งบ อบต.)
วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

และวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ

ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ
๕ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม ๑๐,๐๐๐ ⁄  - ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

ประเพณีศาสนาและภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีศาสนาและ (งบ อบต.)
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนโดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ๒๐,๐๐๐ ⁄  - ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด
คุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (งบ อบต.)
บุคลากร บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองเด่ิน พร้อมท้ังจัดท ากรอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
นโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม     

๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง ๒๐,๐๐๐ ⁄  - ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด
การส ารวจความพึงพอใจ สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการส ารวจ (งบ อบต.)

ความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเด่ิน

๓ โครงการจัดต้ังศูนย์ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า ๔๓,๐๐๐ ⁄ ๔๓,๐๐๐  - ส านักปลัด
ปฏิบัติการร่วมในการช่วย- ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ- (งบ อบต.)
เหลือประชาชนของ อปท. ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
ระดับอ าเภอ (อ.บุ่งคล้า)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ

อ าเภอ (อ าเภอบุ่งคล้า)  
อุดหนุน อบต.โคกกว้าง

ล าดับ
ผลการด าเนินงาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน

โครงการ/กิจกรรม

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๔ ค่าใช้จ่ายโครงการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม ๒๐,๐๐๐ ⁄  - ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด
จัดประชุมประชาคม ประชาคมเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า- (งบ อบต.)

แผนพัฒนา ทบทวน และการรับ 
ฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การพัฒนาต าบลในทุกๆด้าน

๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ๓๐,๐๐๐ ⁄ ๓๐,๐๐๐  - กองคลัง
จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (งบ อบต.)

งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการควบ- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๑๕,๐๐๐ ⁄  - ๑๕,๐๐๐ สาธารณสุข
คุมและป้องกันโรคไข้- ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (งบ อบต.)
เลือดออก ป้องกันโรคไข้เลือดออก

๒ ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน- ๓๐,๐๐๐ ⁄  - ๓๐,๐๐๐ สาธารณสุข
และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า งานตามโครงการป้องกันและ (งบ อบต.)

ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า

ผลการด าเนินงาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน
7.๒ แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)

ผลการด าเนินงาน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๓ อุดหนุนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๑๔๐,๐๐๐ ⁄ ๑๔๐,๐๐๐ สาธารณสุข
ตามแนวทางโครงการ ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้าน (งบ อบต.)
พระราชด าริด้านสาธาร- สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มี
ณสุข ท้ัง ๗ หมู่บ้าน ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท

ของพ้ืนท่ี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถทักษะของประชาชน
ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรม ประชุม
สัมมนา รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ

๔ เงินสมทบกองทุนหลัก-  เพ่ือจ่ายสมทบเงินกองทุนหลัก- ๖๘,๒๓๘ ⁄  -  - สาธารณสุข
ประกันสุขภาพระดับ ประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี (งบ อบต.)
ท้องถ่ิน (สปสช) ประชากร ณ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

จ านวน ๓,๘๐๕ คนๆละ ๔๕ บาท
(เงินสมทบตามสัดส่วนรายได้ อบต.
๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท สมทบ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการกิจ- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ๒๐,๐๐๐ ⁄  - ๒๐,๐๐๐ สวัสดิการฯ
กรรมเด็กและเยาวชน ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (งบ อบต.)

ฯลฯ ในการด าเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน

๒ ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ๕๐,๐๐๐ ⁄  - ๕๐,๐๐๐ สวัสดิการฯ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (งบ อบต.)
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ฯลฯ ในการด าเนินงานตามโครงการ
ผู้ด้อยโอกาส ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
๓ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ๕๐,๐๐๐ ⁄ ๒๖,๒๙๐ ๒๓,๗๑๐ สวัสดิการฯ

อบรมอาชีพ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (งบ อบต.)
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ในการ
ด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เป็นการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และประชาชน
ท่ัวไปท่ีต้องการฝึกอาชีพหรือต้องการ
มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

7.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๔ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบ้ียยังชีพ ๔,๓๙๕,๖๐๐ ⁄ ๒,๐๕๖,๗๐๐ ๒,๓๓๘,๙๐๐ สวัสดิการฯ
ผู้สูงอายุ ตามประกาศองค์การ (งบ อบต.)
บริหารส่วนต าบลหนองเด่ิน

๕ เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบ้ียให้ผู้ ๑,๓๔๖,๔๐๐ ⁄ ๖๐๖,๐๐๐ ๗๔๐,๔๐๐ สวัสดิการฯ
พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ าปี (งบ อบต.)
ตามประกาศ อบต.หนองเด่ิน
/งบประมาณ ๑,๓๔๖,๔00

๖ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบ้ียให้กับผู้ ๓๐,๐๐๐ ⁄ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สวัสดิการฯ
ป่วยเอดส์ในต าบลหนองเด่ิน (งบ อบต.)
/งบประมาณ ๓๐,000 บาท

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)



งปม. เบิกจ่าย งปม. หน่วย หมายเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ ยกเลิก/ไม่- (บาท) คงเหลือ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างเข่ือน กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ เป็นงปม.กรม ⁄ โยธาธิการ
ป้องกันตล่ิง หมู่ท่ี 4 ด าเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน โยธาธิการ และผังเมือง
บ้านหนองคังคา ตล่ิง หมู่ท่ี 4 บ้านหนองคังคา และผังเมือง
ต. หนองเด่ิน ต.หนองเด่ิน ต่อจากจุดเดิม

๒ โครงการก่อสร้างเข่ือน กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ เป็นงปม.กรม ⁄ โยธาธิการ
ป้องกันตล่ิง หมู่ท่ี ๕ ด าเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน โยธาธิการ และผังเมือง
บ้านห้วยเล็บมือ ตล่ิง หมู่ท่ี ๕ บ้านห้วยเล็บมือ และผังเมือง
ต. หนองเด่ิน ต.หนองเด่ิน ต่อจากจุดเดิม

ผลการด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 


