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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสังคมในชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึงพาตนเองได้ 
      และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการกิจกรรมในการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

20,000 20,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่
บุคลากรของ อบต. (โอนเพิ่ม) 

400,000 600,000 - - - จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

3 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญ
ของชาติ (โอนเพ่ิม)  

20,000 274,246 20,073 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

4 โครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

80,000 59,835 165 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

80,000 73,720 6,280 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 15,000 15,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

30,000 30,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน  30,000 30,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการบริหารจัดการขยะ 30,000 30,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน
ประชากร(คน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

10 ค่าตรวจน้ำอุปโภคบริโภค 12,000 12,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

11 อบรมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาสฯ 

15,000 15,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการฯ 

12 โครงการอบรมศักยภาพบทบาทสตรี  

ต.บุ่งแก้ว  

10,000 10,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการฯ 

13 โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

10,000 10,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการฯ 

14 โครงการเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน 
ต.บุ่งแก้ว 

10,000 10,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,647 
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการฯ 

15 โครงการจัดตั้งศูนย์คนพิการ 10,000 10,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,647 
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการฯ 

16 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
กรรมการชุมชน  ผู้นำชุมชน  
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในตำบลบุ่งแก้ว 

100,000 120,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,647 
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการฯ 
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2.ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
2.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและนันทนาการให้แก่นักเรียน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานประเพณีดอกอ้อยบาน
ฯ  

70,000 130,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,647 
ครัวเรือน 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 10,000 10,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,647 
ครัวเรือน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 45,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,647 
ครัวเรือน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ 10,000 7,000 3,000 1-13 11,124 จำนวน  2,647 
ครัวเรือน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านบะยาว 

160,000 160,000 - 1-13 11,124 จำนวน  2,671 
ครัวเรือน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดสว่างกระเบื้อง 

75,000 75,000 - 8 1,102 จำนวน  288
ครัวเรือน 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานหรือองค์กรเอกชน 
 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนเทศบาลโนนสะอาด 25,000 25,000 - - - - สำนักงานปลัด 

2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนน
สะอาด-การจัดงานรัฐพิธีฯ 

30,000 30,000 - - - - สำนักงานปลัด 

3 อุดหนุนที่ทำการปกครองโนนสะอาด-
งานทุ่งศรีเมือง 

30,000 30,000 - - - - สำนักงานปลัด 

4 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 10,000 10,000 - - - - กองการศึกษา 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระเบื้อง-โนนทิง 10,000 10,000 - - - - กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดขนวน 10,000 10,000 - - - - กองการศึกษา 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 10,000 10,000 - - - - กองการศึกษา 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโก 10,000 10,000 - - - - กองการศึกษา 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านบะยาว 10,000 10,000 - - - - กองการศึกษา 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกล่าม 10,000 10,000 - - - - กองการศึกษา 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

11 อุดหนุนติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 
13 

200,000 200,000 - 12 889 จำนวน  199 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด พร้อมสายดับ 
หมู่ที่ 1 

30,000 30,000 - 1 842 จำนวน  222 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 1 จุด 
พร้อมสายดับ หมู่ที่ 1 

65,000 65,000 - 1 842 จำนวน  222 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหน้า
บ้านนายวิโรจน์ โคตรรมณี-สามแยกหมู่
ที่ 6  หมูที่ 4 

250,000 250,000 - 4 759 จำนวน  172 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหน้า
บ้านนายอุทัย  สมอหมอบ-นานางทอง
พูน  ทิมิลกุล หมู่ที่ 5 

320,000 320,000 - 5 285 จำนวน  77 
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน
ประชากร(คน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก
สะพานบล็อกคอนเวริต-บ้านนางภัทธริ
ยา  สุรเสน หมู่ที่ 5 

80,000 80,000 - 5 285 จำนวน  77 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้าน
นายสมพงษ์  โยธะชัย-สามแยกไป
หนองแปน หมู่ที่ 7 

400,000 400,000 - 7 1,242 จำนวน  312 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้าน
นายสายันต์ มะโนมัย-สามแยก หมู่ที่ 8 

200,000 200,000 - 8 1,094 จำนวน  288 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 2 จุด พร้อมสายดับ หมู่ที่ 9 

30,000 30,000 - 9 938 จำนวน  273 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

20 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
จำนวน 6 จุด พร้อมสายดับ หมู่ที่ 11 

70,000 70,000 - 11 634 จำนวน  142 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหมู่ที่
11-ถนนสายหนองแดงหนองอุดม หมู่ที่ 
11 

111,000 111,000 - 11 634 จำนวน  142 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนน
พรประจักษ์ศรีธาตุ-เมรุ หมู่ที่ 12 

180,000 180,000 - 12 880 จำนวน  199 
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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โครงสร้างพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบเมรุ  
หมู่ที่ 12 

120,000 120,000 - 12 880 จำนวน  199 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างโรงเรียนบ้านบะยาว-ประตูวัดบ้าน 
บะยาว หมู่ที่ 8 

200,000 200,000 - 8 1,094 จำนวน  288 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากนานายเฉลิม  ชินฝั่นถึงหลังบ้านนาย
อานนท์  หมู่ที่ 9 

320,000 320,000 - 9 938 จำนวน  273
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายเหรียณ-บ้าน น.ส.อมรรัตน์  
หมู่ที่ 3 

400,000 400,000 - 3 1,114 จำนวน  243 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสวนนางลำใย  เครือชารี ถึงท่ี 
นายบุญเรือง  หมื่นอภัย ม.9  หมู่ที่  13 

400,000 400,000 - 13 713 จำนวน  180 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหน้าบ้านนางบุปผา-บ้านนายด่อน 
หมู่ที่ 2   

360,000 360,000 - 2 933 จำนวน  203
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านนายเจริญ  กลางหล้า   
หมู่ที่ 9 

50,000 50,000 - 9 938 จำนวน  273
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากไร่นายตุ๋ย วิบูลย์กุล-นายสำรวยลุน
สะแกวงศ์  หมู่ที่ 2 

360,000 360,000 - 2 933 จำนวน  203
ครัวเรือน 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก ม.13-ลำ
ห้วยดงเดือก  หมู่ที่  13 

100,000 100,000 - 13 713 จำนวน  180 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก ม.7-รอบ
อ่างคำน้อย  หมู่ที่ 7 

100,000 100,000 - 7 1,242 จำนวน  312 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานาย
จรวด-เขตหมู่ท่ี 4   หมู่ที่ 2 

100,000 100,000 - 2 933 จำนวน  203
ครัวเรือน 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านน้อย
โนนสวรรค์-เขตโคกล่าม  หมู่ที่ 1 

305,000 305,000 - 1 842 จำนวน  222 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านน้อย
โนนสวรรค์-เขตติดต่อตำบลหนองหว้า    
หมูที่ 1 

100,000 100,000 - 1 842 จำนวน  222 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากลานอ้อย
จิตธรรมา-เขตติดต่อบ้านม่วงเฒ่า   
หมู่ที่  9 

100,000 100,000 - 9 938 จำนวน  273
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน
ประชากร(คน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากลานอ้อย-
ไป ม.6  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 - 6 561 จำนวน  146
ครัวเรือน 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากสามแยก
บ้านนางเกสร ศิริโยธา-เขตติดต่อหมู่ที่ 4 

319,000 319,000 - 4 759 จำนวน  376
ครัวเรือน 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากเส้นนานา
งกองมณี    ไชยแสน- วัดป่าบ้านหนองแปน
หมู่ที่  5 

419,000 419,000 - 5 285 จำนวน  138 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากหนองนารี-
เขตติดต่อตำบลหนองหว้า  หมู่ที่  4 –เขต
ติดต่อตำบลหนองหว้า  หมู่ที่  4 

100,000 100,000 - 4 759 จำนวน  172
ครัวเรือน 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นมิยาซาวา-
เขตติดต่อ ม.5  หมู่ที่  10 

100,000 100,000 - 10 1,052 จำนวน  214
ครัวเรือน 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นรอบอ่างคำ
เอนอ้า-ที่นานายสายันต์  หมู่ที่  8 

100,000 100,000 - 8 1,094 จำนวน  288 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



-11- 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหลังโรงเรียน
บ้านกุดขนวน-ข้างวัด ม.4   หมู่ที่  3 

100,000 100,000 - 3 1,114 จำนวน  288 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

22 โครงการต่อเติมด้านข้างอาคารหอประชุม 
อบต.บุ่งแก้วด้านทิศตะวันออก 

225,000 225,000 - - - - กองช่าง 

23 โครงการปรัปบรุง/หน้าอาคารสำนักงาน 
อบต.บุ่งแก้ว เท คสล.ยกระดับพื้น 

146,000 146,000 - - - - กองช่าง 

24 โครงการติดตั้ง GUARD RAIL  300,000 300,000 - 3 1,114 จำนวน  288 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

25 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 216,000 216,000 - - - -  
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โครงการที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.2563 

(รายจ่ายค้างจ่าย เงินสะสม เงินทุนสำรองจ่ายสะสม ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                       3.1 แผนงานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   จำนวน 31 โครงการ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 2 เส้น ม.11-
หนองหว้า 

290,000 290,000 - 11 634 จำนวน 142  
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9-หนองพุก 250,000 250,000 - 9 938 จำนวน 273 
ครัวเรือน 

 

3 โครงการจ้างปรับปรุงขยายเขตถนนดินบ้าน
กระเบื้อง 

119,000 119,000 - 2 933 จำนวน 203 
ครัวเรือน 

 

4 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลุกรังจากโรงนา
นายยา-ลำห้วยบุ่งแก้ว 

307,000 307,000 - 2 933 จำนวน 172  
ครัวเรือน 

 

5 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 450,000 450,000 - 12 880 จำนวน 77 
ครัวเรือน 

 

6 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8-ม.10 15,000 15,000 - 8 1,094 จำนวน 288 
ครัวเรือน 

 

7 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม10-สีออ 330,000 330,000 - 10 1,052 จำนวน 214 
ครัวเรือน 

 

8 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจาก ม.4- 
วัดป่า 

300,000 300,000 - 4 759 จำนวน 172  
ครัวเรือน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน
ประชากร(คน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานาย
ผาง ม.7 

340,000 340,000 - 7 1,242 จำนวน  312 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

10 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13-ม่วง
ดง 

450,000 450,000 - 7 1,242 จำนวน  312 
ครัวเรือน 

 

11 โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.7-อ่างคำน้อย 110,000 110,000 - 7 1,242 จำนวน  312 
ครัวเรือน 

 

12 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6-บุ่งแก้ว 450,000 450,000 - 6 561 จำนวน  146
ครัวเรือน 

 

13 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 450,000 450,000 - 5 285 จำนวน 77 
ครัวเรือน 

 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ที่นานางอ
รดี บุ่งแก้ว 

450,000 450,000 - 1 842 จำนวน 222 
ครัวเรือน 

 

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 450,000 450,000 - 3 1,114 จำนวน 243 
ครัวเรือน 

 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 300,000 300,000 - 8 1,094 จำนวน 288  
ครัวเรือน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน
ประชากร(คน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 160,000 160,000 - 11 634 จำนวน  142 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 200,000 200,000 - 9 938 จำนวน  273 
ครัวเรือน 

 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 24,000 24,000 - 2 933 จำนวน  203 
ครัวเรือน 

 

20 โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.10 120,000 120,000 - 10 1,052 จำนวน  214
ครัวเรือน 

 

21 โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.4 150,000 150,000 - 4 759 จำนวน 172 
ครัวเรือน 

 

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 300,000 300,000 - 5 285 จำนวน 77 
ครัวเรือน 

 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด
เส้นบ้านบุ่งแก้ว ม.9 

200,000 200,000 - 5 285 จำนวน 77 
ครัวเรือน 

 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนพิมาน 
ม.12 

120,000 120,000 - 12 880 จำนวน 77 
ครัวเรือน 

 

25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด 
ม.8 

120,000 120,000 - 8 1,094 จำนวน 288  
ครัวเรือน 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดฯ 120,000 120,000 -   จำนวน  142 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมแซม คสล. ม.9 60,000 60,000 - 9 938 จำนวน  273 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซม คสล. ม.13 65,000 65,000 - 13 713 จำนวน  180 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 79,000 79,000 - 12 880 จำนวน 77 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ม.5 45,000 45,000 - 5 285 จำนวน 77 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมลำห้วยกุดขนวน คันคู 40,000 40,000 - 3 1,114 จำนวน 243 
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
4.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  1  โครงการ 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรของ อบต. 

400,000 600,000 - - - - สำนักงานปลัด 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
4.2 แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีและปรับปรุงอาคารสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  สำหรับใช้ในสำนักงาน 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ หมู่ที่ จำนวน

ประชากร(คน) 
จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เก้าอ้ีทำงาน 3,990 3,990 - - - - สำนักงานปลัด 

2 โต๊ะสำนักงาน 7,950 7,950 - - - - สำนักงานปลัด 

3 โครงการจัดซื้อปั้มน้ำ 10,000 10,000 - - - - สำนักงานปลัด 

4 เก้าอ้ีทำงาน 5,000 5,000 - - - - กองคลัง 

5 คอมพิวเตอร์(โน้ตบุค) 23,000 22,000 1,000 - - - กองการศึกษา
ฯ 

6 แอร์ชนิดติดผนัง(ขนาด 12,000 BTU) 114,000 102,000 12,000 - - - กองการศึกษา
ฯ 

7 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (2 หลัง) 13,000 13,000 - - - - กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


