
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

----------------------------------------- 
 

รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณทีใ่ช้ไป ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
10,000 9,960 ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 

 
10,000 

 
9,810 

 
ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน 20,000 - ดำเนินการแล้ว 
รวม 40,000 19,770  

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณทีใ่ช้ไป ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ 10,000 2,110 ดำเนินการแล้ว 
2 ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ (MOU ร่วมกับ ทต.โนนสัง) 100,000 66,720 ดำเนินการแล้ว 
 รวม 110,000 68,830  

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณทีใ่ช้ไป ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โสกแดง หมู่ 8 จำนวน 3 สาย ดังนี้ 1. สายรอบบ้าน 
2. สายหลังโรงเรียน 3. สายกลางบ้าน 

 
300,000 

 
300,000 

 
ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 
ดงบาก หมู่ 10-คุม้น้อย 

 
400,000 

 
400,000 

 
ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 10,000 9,835 ดำเนินการแล้ว 
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  

( กิจกรรม “เดิน วิ่งไล่ยุง” ) 
 

10,000 
 

3,000 
 

ดำเนินการแล้ว 
 
 
 



ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณทีใ่ช้ไป ผลการดำเนินงาน 
5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
( จัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท 
และถุงมือยาง ฯลฯ ) 

 
50,000 

 
46,800 

 
ดำเนินการแล้ว 

6 โครงการรณรงคแ์ละป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
( จัดซื้อวัคซีนและวัสดุทีเ่กี่ยวข้อง ) 

 
50,000 

 
48,240 

 
ดำเนินการแล้ว 

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000 18,950 ดำเนินการแล้ว 
8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล (เทศกาลปีใหม่) 
 

140,000 
 

56,210 
 

ดำเนินการแล้ว 
9 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 20,000 17,050 ดำเนินการแล้ว 

รวม 1,000,000 900,085  
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณทีใ่ช้

ไป 
ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 10,000 10,000 ดำเนินการแลว้ 
2 งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

(โอนงบประมาณ) 
 

28,500 
 

28,500 
 

ดำเนินการแลว้ 
รวม 38,500 38,500  

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โอนงบประมาณ) 
ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณทีใ่ช้

ไป 
ผลการดำเนินงาน 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโนนสัง 
( โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางบ้านนิคม
พัฒนา-บ้านโสกม่วง ) บริเวณสามแยกศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1 ไปทางบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9) ) 

220,000 220,000 

 
 

ดำเนินการแล้ว 

รวม 220,000 220,000  
 

 
 

 

-2- 



-3- 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณทีใ่ช้

ไป 
ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV (ศพด.บ้านโสกแดง 30,700.- บาท
และ ศพด.บ้านโคกสะอาด 30,700.- บาท) 

 
61,400 

 
51,800 

 

 
ดำเนินการแลว้ 

2 โครงการขุดลอกหนองปอ บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 449,800 449,000 ดำเนินการแลว้ 

3 โครงการขุดลอกห้วยโสกจานตอนบน บ้านหนองหัววัว 
หมู่ที่ 2 

 
480,900 

 
480,000 

 
ดำเนินการแลว้ 

4 โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านผัง 5 หมู่ที่ 3 390,600     388,555.86 ดำเนินการแลว้ 

5 โครงการขุดลอกฝายโสกม่วง หมู่ที่ 9 387,300 387,000 ดำเนินการแลว้ 

6 โครงการขุดลอกหว้ยโซมสีดา บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 481,100 481,000 ดำเนินการแลว้ 

7 โครงการขุดลอกสระหนองโน บ้านทองหลาง หมู่ที่ 7 113,600 113,600 ดำเนินการแลว้ 

 รวม 2,364,700     2,350,955.86  

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 
ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณทีใ่ช้

ไป 
ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำ
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 

 
- 

 
25,000 

 

 
ดำเนินการแลว้ 

2 ค่าอุปกรณเ์พ่ือใช้สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย
แจกจ่ายประชาชนในพ้ืนที่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

- 16,641 ดำเนินการแลว้ 

3 ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพ้ืนที่ อบต. 

- 168,700 ดำเนินการแลว้ 

4 ค่าจัดซื้อวัสดุป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. 

- 22,040 ดำเนินการแลว้ 

 รวม - 232,381  

 
 


