
รายงานการด าเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2564] 

ช่ือโครงการตามแผน 
ช่ือรายการงบประมาณ

ประจ าปี 

งบตามข้อบญัญัต/ิเทศ

บญัญตัิ 
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลือ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 

1. อดุหนนุโครงการ

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่1 

บ้านส่ีเหล่ียม  

อดุหนนุโครงการขยาย

เขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 1 บ้าน

ส่ีเหล่ียม 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00  

2. โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้านเก่า

น้อย  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 2 บ้านเก่าน้อย 

199,650.00 0.00 0.00 199,650.00  

3. โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. จากบ้าน

นายสขุ โตนวธุ ถึงบ้าน

หนองหญ้ารังกา  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 3 บ้านสระแคนใต้ 

200,550.00 0.00 0.00 200,550.00  



4. ร่องระบายน า้ใน

หมูบ้่าน หมูท่ี่ 4  

โครงการรางระบายน า้

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 4 บ้านหนองแสง 
199,980.00 0.00 0.00 199,980.00  

5. ถนน คสล. ซอย

หนองขามหน้าบ้านนาย

ทองใส-บ้านนาง

สมพงษ์  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 5 บ้านหนองบวัแก้ว 
200,000.00 0.00 0.00 200,000.00  

6. ถนนหินคลกุจาก

บ้านหนองทุม่ยาว หมูท่ี่ 

12 ถึงบ้านหนองบวั

แก้ว  

โครงการปรับปรุงถนน

หินคลกุ หมูท่ี่ 12 บ้าน

หนองทุม่ยาว 
196,500.00 0.00 0.00 196,500.00  

7. ถนนดนิเส้นจาก

ทางหลวงชนบท 

3015 ถึงถนนดนิเส้น

ริมสระหนองบวัฝ่ังทิศ

โครงการก่อสร้างถนน

ดนิ หมูท่ี่ 6 บ้านหนอง

บวัน้อย 

48,000.00 47,500.00 0.00 500.00  



ตะวนัออกพร้อมวางท่อ

ระบายน า้ หมูท่ี่ 6  

8. ถนน คสล.เส้นจาก

มมุวดับ้านหนองบวั

น้อยฝ่ังทิศตะวนัออกถึง

ถนนลาดยางทางหลวง

ชนบท 3015 ข้างโรง

ปุ๋ ยชีวภาพ  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 6 บ้านหนองบวัน้อย 

200,550.00 0.00 0.00 200,550.00  

9. ซอ่มแซมและขยาย

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านหนองสอง

ห้องหมูท่ี่ 7 จากบ้าน

นางบญุมี พนัน้อยนนท์ 

ถึง บ้านนายบญุ ค าธร  

โครงการซอ่มแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 7 บ้านหนองสอง

ห้อง 

198,350.00 0.00 0.00 198,350.00  

10. ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านหนองค ูหมูท่ี่ 8 

โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
52,360.00 0.00 0.00 52,360.00  



จากบ้านนายหงษ์ 

ประเสริฐ ถึงบ้านนาย

อาน ดวงจิตร  

ท่ี 8 บ้านหนองค ูจดุท่ี 

2 

11. ก่อสร้างถนน 

คสล.จากบ้านนางชาตรี 

วานะต ิถึงบ้านนางสาว

เพ็ญนภา วานะติ หมูท่ี่ 

8  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 8 บ้านหนองค ู

110,000.00 0.00 0.00 110,000.00  

12. โครงการท าถนน 

คสล. จากบ้าน นางค า

สิงห์ ไปหนองแปน หมูท่ี่ 

9  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 9 บ้านดอนหล่ี 

181,570.00 0.00 0.00 181,570.00  

13. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต ่าบ้านโนนสงู 

หมูท่ี่10  

อดุหนนุโครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแรงต ่า จดุท่ี 

1 หมูท่ี่ 10 บ้านโนน

สงู 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  



14. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต ่าบ้านโนนสงู 

หมูท่ี่10 จดุท่ี 2  

อดุหนนุโครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแรงต ่า จดุท่ี 

2 หมูท่ี่ 10 บ้านโนน

สงู 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  

15. โครงการซอ่มแซม

ถนนคอนกรีตเสริมสาย

บ้านป่าชาด หมูท่ี่ 11  

โครงการซอ่มแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 11 บ้านป่าชาด 

200,320.00 0.00 0.00 200,320.00  

16. คสล.เช่ือม

ระหวา่ง ทางหลวง

ชนบทดงเมืองน้อย-อี

เม้ง ถึง บ้านนาง

ส าราญ ศรีหนาถ  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 13 บ้านโนนล าเตา 
166,590.00 0.00 0.00 166,590.00  

17. ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโนนเพ็กพฒันา หมู่

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 14 บ้านโนนเพ็ก

พฒันา 

200,550.00 0.00 0.00 200,550.00  



ท่ี 14 สายบ้านสระ

แคนใต้  

18. โครงการถนน 

คสล.ข้างโรงเรียนดอนห

ล่ีจากบ้านผู้ ใหญ่เทา 

แก้วดี หมูท่ี่ 15  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 15 บ้านดอนกลาง 
160,730.00 0.00 0.00 160,730.00  

19. โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.รอบหมู่บ้าน

จากสามแยกโรงเรียน

บ้านหนองบวัแก้วถึง

บ้านนางปลัง่ คุ้มไธสง  

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 16 บ้านหนองบวั

แก้ว 

200,500.00 0.00 0.00 200,500.00  

20. อดุหนนุให้แก่การ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคสาขา

อ าเภอพยคัฆภมูิพิสยั

ในการขยายเขตไฟฟ้า

อดุหนนุการไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาคสาขาอ าเภอ

พยคัฆภมูิพิสยั 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00  



พืน้ท่ีต าบลหนองบวั

แก้ว  

21. ปรับเกรดถนน

ภายในต าบล  

โครงการปรับเกรดถนน

ภายในต าบล 
90,000.00 88,000.00 88,000.00 2,000.00  

22. วสัดไุฟฟ้าและ

วิทย ุ 
วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00  

23. คา่ออกแบบ  
คา่ออกแบบ คา่ควบคมุ

งาน 
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

24. คา่เงินชดเชยคา่

งานก่อสร้างตาม

สญัญาแบบปรับราคา

ได้ (คา่ k)  

คา่เงินชดเชยคา่งาน

ก่อสร้างตามสญัญา

แบบปรับราคาได้ (คา่ 

K) 

38,400.00 0.00 0.00 38,400.00  

25. คา่บ ารุงรักษาและ

ซอ่มแซม  

คา่บ ารุงรักษาและ

ซอ่มแซม 
80,000.00 41,700.00 41,700.00 38,300.00  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



26. ฝึกอบรมให้

ความรู้การผลิตอาหาร

สตัว์  

โครงการอบรมให้

ความรู้การผลิตอาหาร

สตัว์ 
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27. คา่ใช้จา่ย

โครงการแขง่ขนักีฬา

ต้านยาเสพติด ประจ า

ต าบล  

คา่ใช้จา่ยโครงการ

แขง่ขนักีฬาต้านยาเสพ

ตดิ ประจ าต าบล 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00  

28. โครงการ

สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยใน

การจดัการศกึษา เชน่ 

วสัด ุอปุกรณ์การเรียน 

ส่ือการเรียน การสอน 

เคร่ืองใช้จ าเป็นส าหรับ

เดก็  

คา่จดัการเรียนการสอน

ของศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 

(รายหวั) 
198,900.00 105,300.00 105,300.00 93,600.00  



29. ค้าจ้างเหมา

บริการรถรับ-สง่

นกัเรียนศนูย์พฒันาเดก็

เล็ก  

คา่จ้างเหมาบริการรถ

รับ-สง่นกัเรียน ศนูย์

พฒันาเดก็เล็ก 

490,000.00 245,000.00 169,000.00 245,000.00  

30. ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ ศนูย์

พฒันาเดก็เล็ก อบต.

หนองบวัแก้ว  

โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ศนูย์

พฒันาเดก็เล็ก อบต.

หนองบวัแก้ว 

388,000.00 0.00 0.00 388,000.00  

31. คา่ใช้จา่ยในการ

จดัการศกึษาส าหรับ

ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 

(ศพด.)  

คา่ใช้จา่ยในการจดั

การศกึษาส าหรับศนูย์

พฒันาเดก็เล็ก (ศพด.) 
132,240.00 0.00 0.00 132,240.00  

32. สนบัสนนุอาหาร 

(เสริมนม) ศนูย์พฒันา

เดก็เล็ก/นกัเรียน

คา่อาหารเสริม (นม) 1,150,240.00 531,681.80 331,278.66 618,558.20  



อนบุาล-ประถมศกึษาปี

ท่ี 6  

33. สนบัสนนุอาหาร

กลางวนั ศนูย์พฒันา

เดก็เล็ก/นกัเรียน

อนบุาล-ประถมศกึษาปี

ท่ี 6  

เงินอดุหนนุสว่นราชการ 1,724,000.00 812,000.00 812,000.00 912,000.00  

34. โครงการจดังาน

สืบสานประเพณีบญุบัง้

ไฟ  

คา่ใช้จา่ยโครงการ

สง่เสริมอนรัุกษ์

วฒันธรรมประเพณีบญุ

บัง้ไฟ 

160,000.00 0.00 0.00 160,000.00  

35. อดุหนนุโครงการ

จดังานสืบสานประเพณี

บญุบัง้ไฟ  

เงินอดุหนนุสว่นราชการ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  



36. โครงการ

คา่ใช้จา่ยสง่เสริมการ

ปฏิบตัธิรรม  

โครงการอบรมปฏิบตัิ

ธรรม 
75,000.00 0.00 0.00 75,000.00  

37. คา่ใช้จา่ย

ประเพณีแหเ่ทียน

พรรษา  

คา่ใช้จา่ยประเพณีแห่

เทียนพรรษา 
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  

38. คา่จดัการเรียน

การสอนของศนูย์

พฒันาเดก็เล็ก อบต.

หนองบวัแก้ว  

คา่จดัการเรียนการสอน

ของศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 

(รายหวั) 
198,900.00 105,300.00 105,300.00 93,600.00  

39. คา่อาหารกลางวนั

ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 

(ศพด.) อบต.หนองบวั

แก้ว  

คา่อาหารกลางวนัศนูย์

พฒันาเดก็เล็กองค์การ

บริหารสว่นต าบลหนอง

บวัแก้ว 

597,800.00 290,160.00 290,160.00 307,640.00  

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



40. เงินสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ระดบัต าบลหนองบวั

แก้ว  

เงินสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ระดบัต าบลหนองบวั

แก้ว 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00  

41. คา่จดัซือ้น า้ยา

เคมีพน่หมอกควนั  

วสัดวุิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 
138,000.00 0.00 0.00 138,000.00  

42. วสัดเุชือ้เพลิงและ

หลอ่ล่ืน  

วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่

ล่ืน 
40,000.00 1,000.00 1,000.00 39,000.00  

43. โครงการฝึกอบรม

และรณรงค์คดัแยก

ขยะ  

โครงการฝึกอบรมและ

รณรงค์คดัแยกขยะ 
22,000.00 0.00 0.00 22,000.00  

44. คา่ใช้จา่ย

โครงการสตัว์ปลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรค

พิษสนุขับ้า ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ 

คา่ใช้จา่ยโครงการสตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยั

จากโรคพิษสนุขับ้าตาม

พระปณิธานของศาตรา

จารย์ ดร.สมเดจ็พระ

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00  



ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกู

เธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์

วลยัลกัษณ์อคัรราช

กมุารี  

เจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุา

ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคั

ราชกมุารี 

45. อดุหนนุ

คณะกรรมการหมูบ้่าน 

หมูท่ี่ 1-16  

อดุหนนุคณะกรรมการ

หมูบ้่าน หมูท่ี่ 1-16 
320,000.00 0.00 0.00 320,000.00  

46. โครงการอนรัุกษ์

พนัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุารี  

โครงการฝึกอบรม

อนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเดจ็

พระเทพพระราชสดุา 

สยามบรมราชกมุารี 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

47. คา่ใช้จา่ยในการ

เลือกตัง้  

คา่ใช้จา่ยในการ

เลือกตัง้ 
600,000.00 0.00 0.00 600,000.00  



48. คา่ใช้จา่ยในการ

รังวดัท่ีดนิ

สาธารณประโยชน์  

- คา่ใช้จา่ยในการรังวดั

ท่ีดนิการแบง่แยกโฉนด 
60,000.00 0.00 0.00 60,000.00  

49. คา่ใช้จา่ยในการ

ประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบตังิานของ อบต.  

คา่ใช้จา่ยในการ

ประเมินประสิทธิภาพ

และประเมิน

ประสิทธิผล ในการ

ปฏิบตังิานของ อบต. 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

50. จดัท าแผนท่ีภาษี

ต าบลหนองบวัแก้ว  

-คา่จ้างเหมาปรับปรุง

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  

51. อดุหนนุโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพศนูย์

ปฏิบตัิการร่วมในการ

ชว่ยเหลือประชาชนของ

อดุหนนุองค์การบริหาร

สว่นต าบลนาสีนวน 
15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00  



องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน  

52. ส ารองจา่ย  ส ารองจา่ย 200,000.00 30,000.00 30,000.00 170,000.00  

53. สนบัสนนุ

คา่ใช้จา่ยในการจดังาน

รัฐพิธี/วนัส าคญัเพื่อ

เทิดทนูสถาบนั

พระมหากษัตริย์และ

สถาบนัหลกัของชาติ  

อดุหนนุท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอพยคัฆ

ภมูิพิสยั 

30,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00  

การพัฒนาคนและสังคม 

54. โครงการสง่เสริม

กิจกรรมผู้สงูอาย ุ 

โครงการอบรมสง่เสริม

กิจกรรมผู้สงูอาย ุ

(ผู้สงูอายจุิตแจม่ใส 

ร่างกายแข็งแรง) 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00  

55. การฝึกอบรมเดก็

เยาวชน การแก้ไข

โครงการฝึกอบรมเด็ก 

เยาวชน เพ่ือการ
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  



ปัญหาการมี

เพศสมัพนัธ์ก่อนวยั  

แก้ปัญหาการมี

เพศสมัพนัธ์ก่อนวยั 

56. วสัดยุานพาหนะ

และขนสง่ เก่ียวกบัการ

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

(อ.ป.พ.ร.)  

วสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่ 
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00  

57. คา่ใช้จา่ย

โครงการจดัเวที

ประชาคมต าบลหรือ

ออกให้บริการเคล่ือนท่ี  

คา่ใช้จา่ยโครงการจดั

เวทีประชาคมต าบล

หรือออกให้บริการ

เคล่ือนท่ี 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

58. คา่ใช้จา่ยในการ

จดัเก็บข้อมลูความ

จ าเป็นพืน้ฐาน ของ 

อบต.หนองบวัแก้ว  

คา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บ

ข้อมลูความจ าเป็น

พืน้ฐานของ อบต.หนอง

บวัแก้ว 

10,000.00 1,200.00 1,200.00 8,800.00  

59. โครงการ

มาตรการสง่เสริมและ

โครงการฝึกอบรม

มาตรการสง่เสริมและ
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  



พฒันาเครือข่ายด้าน

ปอ้งกนัการทจุริต  

พฒันาเครือข่ายด้าน

การปอ้งกนัการทจุริต 

60. คา่ใช้จา่ย

โครงการจดังานหนึง่

ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ 

(OTOP)  

คา่ใช้จา่ยโครงการจดั

งานหนึง่ต าบลหนึง่

ผลิตภณัฑ์ (otop) 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00  

61. อดุหนนุอ าเภอ

พยคัฆภมูิพิสยั ตาม

โครงการหนึง่ต าบล 

หนึง่ผลิตภณัฑ์ 

(OTOP)  

อดุหนนุท่ีวา่การอ าเภอ

พยคัฆภมูิพิสยั 
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

62. อดุหนนุ ศป.ปส.

อ าเภอ พยคัฆภมูิพิสยั

เพ่ือด าเนินกิจกรรม

ปอ้งกนัยาเสพติด  

อดุหนนุท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอพยคัฆ

ภมูิพิสยั 

30,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00  



63. คา่ใช้จา่ย

โครงการตัง้จดุตรวจ จดุ

บริการประชาชน  

คา่ใช้จา่ยโครงการตัง้

จดุตรวจ จดุบริการ

ประชาชน 

22,000.00 11,780.00 11,780.00 10,220.00  

64. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพกลุม่สตรี

ต าบลหนองบวัแก้ว  

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพกลุม่สตรี

ต าบลหนองบวัแก้ว 
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00  

65. โครงการฝึกอบรม

อาชีพกลุ่ ุ มสตรี  

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

กลุม่สตรี 
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

66. เบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอาย ุ 
เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 7,734,000.00 3,731,000.00 3,730,200.00 4,003,000.00  

67. เบีย้ยงัชีพคน

พิการ  
เบีย้ยงัชีพคนพิการ 1,718,400.00 767,200.00 767,200.00 951,200.00  

68. เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วย

เอดส์  
เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ 12,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00  



69. โครงการฝึกอบรม

ชดุปฏิบตักิารจิตอาสา

ภยัพิบตัปิระจ าองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน  

โครงการฝึกอบรม

ทบทวนชดุปฏิบตักิาร

จิตอาสาภยัพิบตัิ 
90,000.00 0.00 0.00 90,000.00  

70. อดุหนนุศนูย์

ปฏิบตัิการปอ้งกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด

อ าเภอพยคัฆภมูิพิสยั  

อดุหนนุท่ีวา่การอ าเภอ

พยคัฆภมูิพิสยั 
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

 

 


