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ประกาศ อบต.หนองไม้ไผ่ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ 
ทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองไม้ไผ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.หนองไม้ไผ่ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองไม้ไผ่  
    "หนองไม้ไผ่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.หนองไม้ไผ่  
    1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
    2. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  
    3. พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน  
    4. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    5. ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
    6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการบริหารและการปกครองให้กับประชาชน  
    7. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมและมีน้ าเพียงพอเพ่ือการเกษตร  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองไม้ไผ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
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        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานงบกลาง 
    การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        2. แผนงานการศึกษา 
    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        1. แผนงานการเกษตร 

ง. การวางแผน 
    อบต.หนองไม้ไผ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.หนองไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2564 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1 8,000,000. 1 4,000,000 9 9,500,000. 7 26,581,800 7 24,800,000. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

3 650,000 3 650,000 3 650,000 3 650,000 3 650,000 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

12 5,760,000 15 5,910,000 19 6,430,000 18 6,130,000 18 6,130,000 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

13 3,692,000 19 3,942,000 22 4,202,000 22 4,102,000 22 4,102,000 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

9 1,010,000 12 1,146,000 14 1,216,000 14 1,216,000 14 1,216,000 
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การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม  

2 10,020,000 4 10,060,000 4 10,060,000 4 10,060,000. 4 10,060,000 

รวม 40 29,132,000 54 25,708,000 71 32,058,000 68 48,739,800 68 46,958,000 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.หนองไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ 17,436,286 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 2,250,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  2 258,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 14 6,415,400.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 20 7,844,886.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 11 638,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 30,000.00 

รวม 53 17,436,286.00 

 

     
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองไม้ไผ่ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกหมู่ที่
6 

600,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็ว 

1. สายตะแบกโพรงเริม่จากไร่
นายนิคม แตะกระโทก 2. 
ระยะทางยาว 4,020 ม. กว้าง
เฉลี่ย 5 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
20,100ตร.ม. 

2. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกหมู่ที่
8 

600,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็ว 

1. สายบ้านนางทองพรวน 
สัมฤทธ์ิเจรญิ เริม่จากถนน
หลวงหมายเลข 2298 เชื่อม
สายกลางบ้านสุขสวสัดิ์ 2. 
ระยะทางยาว 1,680 ม. กว้าง
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เฉลี่ย4 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,720
ตร.ม. 

3. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที4่ 

600,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็ว 

1. สายกลางบ้านด่านตลอด
เชื่อมบ้านหัวอ่างพัฒนา 2. 
ระยะทางยาว 498 ม. กว้าง
เฉลี่ย4 ม. หนา 0.15ม.หรือคดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,992ตร.
ม. 

4. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมูที ่
9 

450,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็ว 

1. สายป่ามะค่า บ้านหนองไม้
ไผ่แสนสุข 2. ระยะทางยาว 
2,442 ม. กว้างเฉลี่ย 6 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือคดิเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 14,652 ตร.ม. 

5. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
อบต.หนองไมไ้ผ ่

243,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอบต.
หนองไม้ไผ ่

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
หรือการให้ความรู้แบบอื่นๆ
โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ด าเนินการเอง 

6. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. 
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
โอกาสให้บุคลากร
ท้องถิ่นและ
ประชาชนใน
ต าบลไดฝ้ึกปฏิบัติ
ธรรมกล่อมเกลา
จิตใจให้ผ่องใส
ตามวิธีพุทธ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

7. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการอบต.พบ
ประชาชน  

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสาร ร่วม
แสดงความคดิเห็น
รวมทั้งเพื่อ
รับทราบปัญหา
ต่าง ๆ 

จัดประชุม สัมมนา ให้บริการ
กับประชาชนในด้านต่างๆทั้ง 
9 หมู่ภายใน ต าบลหนองไมไ้ผ ่

8. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง
ประชาธิปไตย 
และบทบาทหน้าท่ี
ในการเลือกตั้ง ทั้ง
ในระดับชุมชน 
และ
ระดับประเทศ 

จัดฝึกอบรมหรือการให้ความรู้
แบบอ่ืนๆโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่
ด าเนินการเอง 
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9. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการ
เสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมายแก่
ประชาชน 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
รับทราบสิทธิใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ที่
ประชาชนควรรู ้

จัดฝึกอบรมหรือการให้ความรู้
แบบอ่ืนๆโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่
ด าเนินการเอง 

10. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการวันแห่ง
ชัยชนะท้าวสุร
นารีนิทรรศการ
ย้อนยุควิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อน้อมร าลึกคณุ
งามความดีของ
ท่านท้าวสุรนาร ี

จัดกิจกรรมวันแห่งชัยชนะท้าว
สุรนารีนิทรรศการย้อนยุควิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ปีละ 1 ครั้ง 

11. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการ
ช่วยเหลือผูย้ากไร้
และผูป้ระสบภยั
ภายในต าบล
หนองไม้ไผ ่

75,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
รวมทั้ง
ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ภัยธรรมชาติของ
ประชาชนท่ีเกิด
จาก ภัยธรรมชาต ิ

จัดสรรงบประมาณป้องกัน
และแก้ไขปญัหาของประชาชน 

12. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มี
แผนพัฒนาท่ีมี
ความเหมาะสม
ถูกต้องสะท้อน
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนไดด้ี
ที่สุด 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย
ด าเนินการตามขั้นตอน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 

13. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้ความรู้และ
สร้างเครือข่ายการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มี
แผนพัฒนาท่ีมี
ความเหมาะสม
ถูกต้องสะท้อน
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนไดด้ี
ที่สุด 

จัดโครงการฝึกอบรมการให้
ความรู้และสร้างเครือข่ายการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

14. 
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ

โครงการจดัท า
แผนที่ภาษ ี

280,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการให้บริหาร
ขององค์การ

จัดจ้างท าแผนท่ีภาษ ี
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พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ ่

15. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการเตรยีม
ความพร้อมการ
จัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความ
เข้าใจในบทบาท 
อ านาจหน้าที่ ที่
ถูกต้องของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษ ี

ประชุมให้ความรู้และชี้แจงท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีและคา่ธรรมเนียมต่างๆ 
ให้กับประชาชนผู้เสียภาษ ี 

16. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน  

โครงการจ้างงาน
นักเรียน/นักศึกษา 
ช่วงปิดภาคเรียน 

58,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและ
ด าเนินงานโดย
การขับเคลื่อนของ
ผู้น าเกษตรใน
พื้นที่ในการ
บริหารงาน 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่
ในครอบครัวที่ยากจน สามารถ
หารายได้ช่วยเหลือครอบครัว
ในช่วงปิดภาคเรียน 

17. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน  

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เพื่อเพ่ิม
รายได้และลด
รายจ่ายให้แก่
ประชาชน 

200,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแก้ปัญหา
ผลผลติทางการ
เกษตร 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
หรือการให้ความรู้แบบอื่นๆ
โดยอบต.หนองไม้ไผ่
ด าเนินการเอง 

18. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการบริหาร
จัดการขยะ 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะ 

19. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

130,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงฉีดพ่นสารเคมีก าจดัยุง  

20. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์
ปลอด โรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

1. จัดซื้อวัสดุในการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 2. ส ารวจ
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

21. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวโครงการ

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อตอบสนอง
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ

อุดหนุนเงินการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขให้
คณะกรรมการหมู่บา้นหมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท 
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พระราชด าร ิด้าน
สาธารณสุข  

พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

22. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันโรค
ซึมเศรา้ใน
ผู้สูงอาย ุ

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการ
ป้องกันหรือการ
รักษาแต่เนิ่นๆ มิ
ให้ภาวะของโรค
ซึมเศรา้และสมอง
เสื่อมในผูสู้งอายุ
ลุกลาม 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
หรือการให้ความรู้แบบอื่นๆ
โดยอบต.หนองไม้ไผ่
ด าเนินการเอง 

23. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมทักษะการ
ดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
ผู้สูงอาย ุ

135,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายสุามารถ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองเบื้องต้นได้
และพึ่งผู้อื่นให้
น้อยลงและ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
สนใจบุคคลอื่น
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมหรือการให้ความรู้
แบบอ่ืนๆโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่
ด าเนินการเอง 

24. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

90,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน 

จัดฝึกอบรมหรือการให้ความรู้
แบบอ่ืนๆโดยอบต.หนองไมไ้ผ่
ด าเนินการเอง 

25. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
เทศกาลวันปีใหม่
และวันสงกรานต ์

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศการส าคัญที่มี
การเดินทางอย่าง
คับคั่ง 

ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล
วันหยุดที่ส าคญัประจ าป ี

26. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้
ทันท่วงที 

จัดฝึกอบรมหรือการให้ความรู้
แบบอ่ืนๆโดยอบต.หนองไมไ้ผ่
ด าเนินการเอง 

27. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

4,683,600.0
0 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้น า
ครอบครัวและ
ช่วยเหลือสังคม 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
และขึ้นทะเบยีนไว ้

28. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

940,800.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้น า
ครอบครัวและ
ช่วยเหลือสังคม 

ผู้พิการในต าบลหนองไมไ้ผ่
และขึ้นทะเบยีนไว ้
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29. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

36,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้น า
ครอบครัวและ
ช่วยเหลือสังคม 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลหนองไมไ้ผ่
และขึ้นทะเบยีนไว ้

30. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี 

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยประชาชน
ในด้านการประกัน
สุขภาพ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี 

31. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

40,000 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือดูแล
ด้านสวสัดิการต่าง 
ๆ ให้แก่ สมาชิก 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองไม้ไผ ่

32. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
คณะ
กรรมการบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
บริหาร
สถานศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองไม้
ไผ ่ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อแลกเปลีย่น
และหาแนว
ทางแก้ไขการ
พัฒนาการตาม
วัย/กระบวนการ
เรียนรู/้ความ
ฉลาดทางปัญญา
และอารมณ์
ร่วมกัน 

จัดฝึกอบรมหรือการให้ความรู้
แบบอ่ืนๆโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่
ด าเนินการเอง 

33. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แล
เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ ่

12,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
หนองไม้ไผ ่

จัดฝึกอบรมหรือการให้ความรู้
แบบอ่ืนๆโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่
ด าเนินการเอง 

34. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการ
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ ่

490,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทาง
โภชนาการแก่เด็ก 

สนับสนุนอาหารกลางวันให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองไม้ไผ ่

35. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

170,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา

เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ ่

สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ ่
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และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

36. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการค่า
อุปกรณ์การเรียน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
หนองไม้ไผ ่

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองไม้ไผ ่

37. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ ่

สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองไม้ไผ ่

38. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ ่

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ ่

39. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการ
ค่าอาหารเสรมิ
(นม) 

712,826.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
อาหารเสริมและ
นมที่มีคุณคา่ทาง
โภชนาการแก่เด็ก 

สนับสนุนอาหารเสริมนม
โรงเรียนใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ่และโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ในเขตอบต.  

40. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.)  

1,108,660.0
0 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทาง
โภชนาการแก่เด็ก 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้นักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

41. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการวันเด็ก 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 

เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

จัดกิจกรรมวันเสาร์ทีส่องของ
เดือนมกราคมของทุกปี 
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ส านักการศึกษา 

42. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการมอบ
สัมฤทธิบัตร 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาเด็ก
ด้านจิตใจและ
อารมณ์ใหเ้ป็นผูม้ี
ความรูส้ึกท่ีดีต่อ
ตนเอง มีความ
เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจใน
ตนเองเกิด
แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ใน
การศึกษา 

จัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตร
แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองไม้ไผ ่

43. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการจดัส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาหรือการร่วม
การแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาหรือร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น  

44. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการอุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้าน 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับการเล่น
กีฬาหรือการออก
ก าลังกาย 

ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน
ในต าบลหนองไมไ้ผ ่

45. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการกีฬา
สร้างสรรคเ์ด็กเล็ก
แข็งแรง 

25,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ ตาม
วัย/กระบวนการ
เรียนรู/้ความ
ฉลาดทางปัญญา
และอารมณ ์

จัดการแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์
เด็กเล็กแข็งแรง 

46. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการ
เสรมิสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียนและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ประสบการณ์ชีวิตเรยีนรู้นอก
ห้องเรียน 

47. 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการประเพณี
แห่เทียน

20,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์และด ารง

จัดกิจกรรมประเพณี
เข้าพรรษา ปีละ 1 ครั้ง 
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ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เข้าพรรษา ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

ไว้ซึ่งประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

48. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์และด ารง
ไว้ซึ่งประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง ปีละ 1 ครั้ง 

49. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการค่า
หนังสือเรียน 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่า
หนังสือเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองไม้
ไผ ่

สนับสนุนค่าหนังสือเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองไม้ไผ ่

50. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

200,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์และเห็น
คุณค่าของการ
ออกก าลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดปีละ 1 ครั้ง 

51. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติดของเยาวชนใน
ต าบลหนองไม้ไผ ่

66,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์และเห็น
คุณค่าของการ
ออกก าลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดของเยาวชนปีละ 1 ครั้ง 

52. 

การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการส่งเสริม 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่า
ไม้ในเขตต าบล
หนองไม้ไผ ่

ปลูกต้นไม ้

53. 

การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรม

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาและ
รณรงค์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ 

สร้างกระบวนการการเรยีนรู้
และท าการส ารวจและจ าแนก
ชนิดทรัพยากรพื้นท่ีปกปัก 
เพื่อเก็บข้อมูลพืชสามารถ
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ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

น ามาใช้ประโยชนไ์ด ้

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองไม้ไผ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 38 โครงการ จ านวนเงิน 15,122,582.28  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 36 
โครงการ จ านวนเงิน 14,158,182 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,338,000.00 1 380,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  2 243,828.00 2 243,828.00 

การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 12 5,786,515.00 12 5,780,115.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 7,118,450.28 15 7,118,450.28 

การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

5 635,429.00 5 635,429.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

1 360.00 1 360.00 

รวม 38 15,122,582.28 36 14,158,182.28 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองไม้ไผ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญตัิ/

เทศบัญญตั ิ
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที ่6 บ้าน
เจริญสุข 

600,000.00 358,000.00 0.00 242,000.00 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที ่8 บ้าน
สุขสวสดัิ ์

600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านด่าน

600,000.00 380,000.00 380,000.00 220,000.00 
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ตลอด 

4.  

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
อบต.หนองไมไ้ผ ่

243,000.00 242,215.00 242,215.00 785.00 

5.  

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง 

20,000.00 19,760.00 19,760.00 240.00 

6.  

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการอบต.พบ
ประชาชน 

20,000.00 19,540.00 19,540.00 460.00 

7.  

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการช่วยเหลือผู้
ยากไร้และ
ผู้ประสบภยัภายใน
ต าบลหนองไม้ไผ ่

75,000.00 73,914.00 73,914.00 1,086.00 

8.  

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการจดัท าแผนที่
ภาษี 

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 

9.  

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

58,000.00 57,800.00 57,800.00 200.00 

10.  

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพื่อเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน 

200,000.00 186,028.00 186,028.00 13,972.00 

11.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

130,000.00 80,965.00 80,965.00 49,035.00 
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12.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

50,000.00 30,540.00 30,540.00 19,460.00 

13.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันโรคซึมเศร้าใน
ผู้สูงอาย ุ

50,000.00 18,500.00 18,500.00 31,500.00 

14.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ

135,000.00 134,910.00 134,910.00 90.00 

15.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

90,000.00 89,990.00 89,990.00 10.00 

16.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุเทศกาล
วันปีใหม่และวัน
สงกรานต ์

50,000.00 42,620.00 42,620.00 7,380.00 

17.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

50,000.00 45,090.00 45,090.00 4,910.00 

18.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,683,600.00 4,377,900.00 4,377,900.00 305,700.00 

19.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 940,800.00 820,000.00 813,600.00 120,800.00 

20.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.00 6,000.00 6,000.00 30,000.00 

21.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

22.  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองไม้ไผ ่

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 
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23.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

785,000.00 710,410.00 710,410.00 74,590.00 

24.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

785,000.00 710,410.00 710,410.00 74,590.00 

25.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

785,000.00 710,410.00 710,410.00 74,590.00 

26.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

785,000.00 710,410.00 710,410.00 74,590.00 

27.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

785,000.00 710,410.00 710,410.00 74,590.00 

28.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

785,000.00 710,410.00 710,410.00 74,590.00 

29.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 712,826.00 573,080.28 573,080.28 139,745.72 

30.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนโครงการ
อาหาร
กลางวัน ส าหรับ
นักเรียน  สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) 

1,108,660.00 1,084,700.00 1,084,700.00 23,960.00 

31.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการวันเด็ก 100,000.00 75,000.00 75,000.00 25,000.00 

32.  การพัฒนาด้าน วัสดุกีฬา 40,000.00 31,213.00 31,213.00 8,787.00 
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การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

33.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

40,000.00 39,600.00 39,600.00 400.00 

34.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

35.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

785,000.00 710,410.00 710,410.00 74,590.00 

36.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

200,000.00 198,687.00 198,687.00 1,313.00 

37.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดของ
เยาวชนในต าบลหนอง
ไม้ไผ ่

66,500.00 63,300.00 63,300.00 3,200.00 

38.  

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการส่งเสริม การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 360.00 360.00 19,640.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

9 3,500,000 4 2,250,000 3 1,338,000 1 380,000 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา

3 650,000 2 258,000 2 243,828 2 243,828 
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ความยากจน  

3.การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

19 6,430,000 14 6,415,400 12 5,786,515 12 5,780,115 

4.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

22 4,202,000 20 7,844,886 15 7,118,450 15 7,118,450.28 

5.การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
 

14 1,216,000 11 638,000 5 635,429 5 635,429 

6.การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม  

4 10,060,000 2 30,000 1 360 1 360 

รวม 71 32,058,000 53 17,436,286 38 15,122,582.28 36 14,158,182.28 
 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.หนองไม้ไผ่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หนองไม้ไผ่ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
 

ข้อบกพร่อง 
1. การจัดท างบประมาณรายจ่ายควรมีรายละเอียดโครงการอย่างครอบคลุมและชัดเจน  เพ่ือที่ในการ

ด าเนินการจริงสามารถมีแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ 
2. มีงบประมาณซึ่งตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่ไม่ด าเนินการ   
3. การจัดท าโครงการก าหนดในภาพรวมไว้อย่างกว้าง ๆ ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งแยกค่าใช้จ่าย

ในแต่ละโครงการไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร 
4. ประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) 

 ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท างบประมาณรายจ่ายควรมีรายละเอียดโครงการอย่างครอบคลุมและชัดเจน  เพ่ือที่ในการ

ด าเนินการจริงสามารถมีแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.  ให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนวางแผนการท างาน  ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจนให้ได้

ร้อยละ  98 
3.  การจัดท าโครงการในแต่ละครั้งควรตั้งโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  เพ่ือจะได้เชิญผู้น า

ชุมชน  สมาชิกอบต.  ก านันและผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน 
4.  อบรมให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนก่อนที่จะด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

 
 

 
 


