
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม  ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวแก้ว  ๔,๕๐๐,๐๐๐   /   กองช่าง  
๒. โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล  ๑๐๐,๐๐๐   /   กองช่าง  
๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๐,๐๐๐ /    ๔๙,๖๘๔ กองช่าง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมขยายผลอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๕,๐๐๐   /   สำนักปลัด  

 
 
 
 



-๒- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น        
๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน การสอน เครื่องใช้
จำเป็นสำหรับเด็ก 

๒๗๗,๓๕๐ /    ๑๖๑,๕๐๐ กอง
การศึกษาฯ 

 

๒ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
บุญบั้งไฟ  

๑๒๐,๐๐๐   /   กอง
การศึกษา 

 

๓ อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ๒๐,๐๐๐   /   กอง
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

๔๐,๐๐๐  /    กอง
สาธารณสุข

ฯ 

อยู่ระหว่าง
สำรวจ

จำนวนสุนัข
และแมว 



-๓- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๒ โครงการอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน  

๒๐,๐๐๐   /   กอง
สาธารณสุข 

 

๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-16 

๓๒๐,๐๐๐   /   กอง
สาธารณสุข 

 

๔ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

๒๐,๐๐๐   /   กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

๕ ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ๒๔,๐๐๐   /   กอง
สาธารณสุข 

 

๖ ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ๔๐,๐๐๐   /   กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 



-๔- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานงบกลาง  

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๗ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหนอง
บัวแก้ว 

๑๐๐,๐๐๐ /    ๑๐๐,๐๐๐ กอง
สาธารณสุข 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ๕  การพัฒนาคนและสังคม 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหรือออก
ให้บริการเคลื่อนที่ 

๑๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  

๒ โครงการมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันการทุจริต 

๑๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  

๓ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

๑๐๐,๐๐๐   /   กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 



-๕- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ๕  การพัฒนาคนและสังคม 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๔ อุดหนุนตามโครงการจัดงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

๓๐,๐๐๐   /   กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

๕ ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ๒๕,๐๐๐ /    ๑๔,๓๘๔ สำนักปลัด เทศกาลปี
ใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๖๐๐,๐๐๐ /    ๓๙๑,๗๖๖ สำนักปลัด  
๒ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ๕๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  
๓ อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อุดหนุน อบต.ราษฎร์เจริญ) 

๑๕,๐๐๐   /   สำนักปลัด  



-๖- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๔ อุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (วันแม่) ๓๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  
๕ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญเพ่ือ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ 
๑๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  


