
 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564) 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 



  

 

 
 

อบต.ห้วยบง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 63 39,760,600.00 107 49,544,100.00 246 133,080,300.00 168 211,416,600.00 142 165,412,064.00 

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

8 2,167,000.00 21 9,361,000.00 54 25,566,000.00 30 17,158,000.00 17 14,957,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

17 1,517,500.00 17 1,910,000.00 18 2,260,000.00 22 17,010,000.00 22 2,160,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

144 40,822,000.00 146 41,092,000.00 150 37,613,900.00 155 38,123,900.00 160 40,723,900.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 3,560,000.00 19 3,560,000.00 22 3,320,000.00 21 3,390,000.00 20 3,360,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

44 33,635,000.00 44 33,635,000.00 44 32,160,000.00 44 37,360,000.00 44 37,360,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และบริการ 

9 1,000,000.00 9 1,000,000.00 9 830,000.00 10 1,330,000.00 10 1,330,000.00 

รวม 304 122,462,100.00 363 140,102,100.00 543 234,830,200.00 450 325,788,500.00 415 265,302,964.00 
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ผู้บริหาร อบต.ห้วยบง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยน าโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ 32,981,200 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 3,890,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 2 600,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 36 21,632,357.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 150,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 6,708,843.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ - - 

รวม 53 32,981,200.00 
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โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
(ผลการด าเนินงานช่วงเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรเคฟซีล จากหมู่บ้านหนอง
กราดน้อย - ทางชลประทาน 

1,490,000.00 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 5,000 ตารางเมตร 

   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน จากวัดซับพลู - ไร่
นายเผชิญ 

1,010,000.00 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 

   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านนายทองลา ธรรมสุวรรณ 

780,000.00 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน 2 แถว จ านวน 2 จุด รวม 28 
ท่อน 

   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก 
ทางข้ึน-คุ้มมอญี่ปุ่น 

610,000.00 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรเคฟซีล กว้าง 5 เมตร ยาว 
285 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,425 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรเคฟซีล กว้าง 5 เมตร ยาว 95 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 475 ตาราง
เมตร 

   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ไม่มี
งานท า 

100,000.00 ประชาชนต าบลห้วยบง ทั้ง 25 หมู่    
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอบรมและศึกษา ดูงานกลุ่ม
อาชีพต่างๆและ สตรีแม่บ้านในต าบล 

500,000.00 กลุ่มอาชีพต่างๆ และสตรี
แม่บ้านในต าบล 

   

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรท้องถิ่น และผู้น าชุมชน 

50,000.00 บุคลากรท้องถิ่นและ ผู้น า
ชุมชน 

   

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการปั่นจักรยานเพ่ือ เสริมสร้าง
สุขภาพและ สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 

20,000.00 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล
ห้วยบง 

   

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายา
เสพติด 

40,000.00 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต าบล
ห้วยบง 

   

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

100,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วย
บง 

   

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษา
นอกสถานที่) 

70,000.00 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
ต าบลห้วยบง 

   

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ใน
พ้ืนที่ต าบลห้วยบง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วย
บง 

   

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน 15,000.00 ผู้ปกครองนักเรียนมา เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 

   

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด 
อบต.ห้วยบงเกมส์ 

350,000.00 จัดการแข่งขันกีฬาปีละ 1 ครั้ง    

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรค
เอดส์และการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร 

50,000.00 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 
ประชาชนในต าบล 

   

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

30,000.00 ซื้อทรายอะเบรท,น้ ายา พ่น
หมอกควัน ฯลฯ 

   

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 30,000.00 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ปีละ 
1 ครั้ง 

   

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน 40,000.00 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้ 
ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

   

-5- 



 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการหมู่บ้านสีเขียวเมืองคาร์บอน
ต่ า 

40,000.00 พ้ืนที่ต าบลห้วยบง    

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข 
(หมายเหตุ : จ านวน 25 หมู่ หมู่ละ 
20,000 บาท) 

500,000.00 อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 25 

   

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุ้ม
โรคพิษสุนัขบ้า 

   

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

20,000.00 สุนัขท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วย
บง 

   

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

50,000.00 ฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง    

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส 

80,000.00 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

   

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
บทบาทสตรี ต าบลห้วยบง 

80,000.00 สตรีต าบลห้วยบง    
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วม กับสถานี
ต ารวจและ รพ.สต. 

30,000.00 ตั้งจุดตรวจในต าบล     

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้านและต าบลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

30,000.00 รับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชนและน ามาจัดท า
แผนพัฒนาต าบลห้วยบง 

   

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการห้วยบงร่วมใจถวายเทียน
พรรษา 

150,000.00 วัดในพ้ืนที่ต าบลห้วยบง    

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

220,000.00 ประชาชนต าบลห้วยบง และ
เจ้าหน้าที่ อบต. 

   

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 200,000.00 ประชาชนในต าบลห้วยบง  
จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

   

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
บรรพชาสามเณรฤดูร้อน 

20,000.00 วัดในต าบลห้วยบง    

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชนและเด็ก 

30,000.00 เยาวชนและเด็กในต าบล    
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ 

30,000.00 จัดตั้งด่านคอยให้ความ 
ช่วยเหลือในช่วงวัน สงกรานต์ 
วันขึ้นปีใหม่ 

    

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

จัดตั้งศูนย์ อปพร. 150,000.00 อบต.ห้วยบง    

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000.00 อบต.ห้วยบง    

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา 

30,000.00 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบล
ห้วยบง 

   

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการจัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 

12,600,000.00 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในต าบล    

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการจัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบล 

42,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล    

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

สมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) 230,000.00 อบต.ห้วยบง    
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 2,301,357.00 นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบล
ห้วยบง ทั้ง 9 แห่ง 

   

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 4,004,000.00 นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบล
ห้วยบง ทั้ง 9 แห่ง 

   

43. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน 

450,000.00 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน    

44. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ ด้าน
กฎหมายเบื้องต้นในชีวิต ประจ าวัน
ส าหรับประชาชน 

40,000.00 ประชาชนในต าบล 
ห้วยบง 

   

45. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการ 
ประชาชน 

10,000.00 พ้ืนที่ต าบลห้วยบง    

46. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

500,000.00 พ้ืนที่ต าบลห้วยบง    

47. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้และการช าระภาษี 

10,000.00 พ้ืนที่ต าบลห้วยบง    

48. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. 
และหอประชุม 

4,500,000.00 อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

49. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

รายจ่ายงบกลางเพ่ือส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 

1,198,843.00 พ้ืนที่ต าบลห้วยบง    

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชุมชน 30,000.00 พ้ืนที่ต าบลห้วยบง    

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและ
น้ า 

20,000.00 พ้ืนที่ต าบลห้วยบง    

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร 

50,000.00 เกษตรกรและผู้สนใจ จ านวน 
100 คน 

   

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

50,000.00 ชุมชนในพ้ืนที่ต าบล 
ห้วยบง 
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 อบต.ห้วยบง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

(1) โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่
ไม่มีงานท า 

100,000.00 59,900.00 37,200.00 40,100.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

(6) โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบลเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

30,000.00 4,750.00 4,750.00 25,250.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

(5) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
200,000.00 189,848.00 189,848.00 10,152.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส าคัญ 
30,000.00 27,090.00 10,500.00 2,910.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
12,600,000.00 6,791,300.00 6,460,300.00 5,808,700.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
42,000.00 20,000.00 17,500.00 22,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
230,000.00 220,095.00 220,095.00 9,905.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
2,301,357.00 1,068,107.40 477,510.60 1,233,249.60 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

(1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 
4,004,000.00 1,940,010.00 1,940,010.00 2,063,990.00 

10. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

(6) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้และการช าระภาษี 
10,000.00 5,370.00 5,370.00 4,630.00 

11. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ส ารองจ่าย 
1,198,843.00 929,484.00 929,484.00 269,359.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564  
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 168 211,416,600.00 4 3,890,000.00 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการ
เกษตร แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

30 17,158,000.00 - - - - - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

22 17,010,000.00 2 600,000.00 1 59,900.00 1 37,200.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

155 38,123,900.00 36 21,632,357.00 8 10,261,200.40 8 9,320,513.60 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 3,390,000.00 4 150,000.00 - - - - 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

44 37,360,000.00 7 6,708,843.00 2 934,854.00 2 934,854.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 10 1,330,000.00 - - 
    

รวม 450 325,788,500.00 53 32,981,200.00 11 11,255,954.40 11 10,292,567.60 
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โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 8,695,000  12 8,695,000  11 1 

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 1 711,000 1 711,000  1  - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน -      

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน -      

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -      

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี -      

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ -      

รวม 13 9,406,000 13 9,406,000 12 1 

 
  โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1  

(สภาฯ อบต.ห้วยบง อนุมัติเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

 ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากถนน นม.

3165 – บ้านนางดาวรุ่ง-บ้านนายบุญมา-บ้านนายสุนันท์) บ้านน้อยพัฒนา  
หมู่ที่ 5 

1,020,000    
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 ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าหมู่บ้าน-ทางหลวงสุดเขต
ชลประทาน บ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 3  

1,600,000    

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบล (บ้านหนองใหญ่) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8  1,689,000    

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นางบุญเลิศ –  ไร่นายสมัคร บ้านซับ
เจริญ หมู่ที่ 25  

477,000    

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายทองสุข - ถนน
กังหันลม บ้านซับยาง หมู่ที่ 7 

874,000    

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดิน สายซับพลู – ซับยาง บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 1,434,000     

7 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ าอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการขุดลอกคลองบนและใต้ชลประทาน บ้านซับพลู หมู่ที่ 6  
711,000    

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน นม.๓๑๖๕ – คุ้ม
ตะวันตก) บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14 

497,000     

9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนทางเข้าหมู่บ้าน – บ้าน
นางจ ากัด  เจ๊กจันทึก) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 

169,000    

10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางแมว - บ้านนายชาญ)  
บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 

230,000    

11 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายส ารวย - บ้านนาย
จอง) บ้านเสาร์ห้า หมู่ที่ 12 

476,000    
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 ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

12 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สายโปร่งใหญ่ - ป่ารังงาม) บ้านโปร่งใหญ่ หมู่
ที่ 20 

151,000    

13 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สายซับไทร-หนองใหญ่) บ้านซับไทร หมู่ที่ 16 78,000    

  
 

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 3,611,000 8 3,611,000 -  8 

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 3 514,000 3 514,000  - 3 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน -      

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน -      

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -      

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี -      

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ -      

รวม 11 4,125,000 11 4,125,000 - 11 
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โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 2  
(สภาฯ อบต.ห้วยบง อนุมัติเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2564) 

 ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต (จากศาลาประชาคม – บ้านนายร่วม ภูมิโคกรกัษ์)       
บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2  

690,000    

2. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิจราจรเคฟซีล (จากถนนทางหลวง 

- ชลประทาน) บ้านห้วยบง หมู่ที่ 1  
495,000    

3 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายแสวง - 

ถนนกังหันลม) บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4 
492,000    

4 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมพงษ์ – 

บ้านนายบุญเส็ง) บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 
350,000    

5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มมอญี่ปุ่นจากสาม

แยกบ้านนายนิยม–บ้านนายภัคพล)  บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 18 
402,000    

6 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางพเยาว์ – 

บ้านนายกวี) บ้านมอสุวรรณ หมู่ที่ 22 
459,000    

7 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลก่อสร้างประปาบริเวณบ้านนายสรรค์ 

บ้านซับไทร หมู่ที่ 16 
495,000    

8 
การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการ
เกษตร แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน  

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหลังบ้านนายสุขสรรค์ บ้านหินเพิง   
หมู่ที่ 9 

338,000    

 

-16- 



 

 ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

9 
การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการ
เกษตร แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 86,000    

10 
การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการ
เกษตร แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 90,000     

11 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านซับสนุ่น      

หมู่ที่ 23 
228,000    

  
 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ระหว่าง ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(จ านวน) 

จัดท าโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 

(จ านวน) 

จัดท าโครงการใช้จ่าย 
เงินสะสม 
(จ านวน) 

รวม โครงการ 
ที่ด าเนินการเสร็จ 

โครงการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

168 4 20 24 11 13 

2. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ าอย่าง
ยั่งยืน  

30 - 4 4 1 3 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 22 2 - 2 1 

1 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(จ านวน) 

จัดท าโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 

(จ านวน) 

จัดท าโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม 

(จ านวน) 

รวม โครงการ 
ที่ด าเนินการเสร็จ 

โครงการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4. การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

155 36 - 36 8 28 
 5. การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

21 4 - 4 - 4 

6. การบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

44 7 - 7 2 5 
 7. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

และบริการ  
10 - -  - - 

รวม 450 53 24 77 23 54 
                                              

  สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) บรรจุในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  450  โครงการ น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม รวมทั้งสิ้นจ านวน 77 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  77  x 100    = 17.11   
                                                                                                                      450      

ด าเนินการแล้วเสร็จ (ช่วง 6 เดือนแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563  - มีนาคม 2564) จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23 x 100  = 5.11 
                                                                                                                                                     450 
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