
1 
 

 

 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบ 6 เดือน ) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.โนนกาเล็น จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.โนน
กาเล็น ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.โนนกาเล็น  
    "ถนนสู่นา ไฟฟ้าสู่ทุ่ง มุ่งสุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาดีทุกเพศวัย คนทุกวัยไม่ถูกเมิน น าความเจริญสู่โนนกาเล็น " 
ข. พันธกิจ ของอบต.โนนกาเล็น  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โนนกาเล็นได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
    การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข 
        1. การรักษาความสงบภายใน 
        2. สาธารณสุข 
        3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
        4. สังคมสงเคราะห์ 
        5. งบกลาง  
 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
        1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. สังคมสงเคราะห์ 
 
    การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. สาธารณสุข 
        2. การเกษตร 
        3. เคหะและชุมชน 
 
    การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน 
        1. การศึกษา 
        2. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
     การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        1. บริหารทั่วไป 
        2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
        3. งบกลาง 

    อบต.โนนกาเล็น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.โนนกาเล็น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 87 40,818,500.00 169 76,992,000.00 224 168,948,240.00 206 162,802,410.00 85 81,233,750.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และสาธารณสุข 

42 18,381,000.00 43 18,706,000.00 44 18,986,000.00 54 19,276,000.00 54 19,276,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

7 620,000.00 7 620,000.00 7 620,000.00 9 700,000.00 9 700,000.00 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 1,310,000.00 10 1,710,000.00 10 1,710,000.00 12 2,220,000.00 12 2,220,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน 

22 7,215,000.00 30 7,420,000.00 31 7,925,000.00 34 8,075,000.00 34 8,075,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8 1,390,000.00 9 2,090,000.00 11 2,220,000.00 11 2,220,000.00 11 2,120,000.00 

รวม 174 69,734,500.00 268 107,538,000.00 327 200,409,240.00 326 195,293,410.00 205 113,624,750.00 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.โนนกาเล็น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ งบประมาณ 4,489,200 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 24 4,489,200.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน - - 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน - - 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน - - 

รวม 24 4,489,200.00 
 

    

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนกาเล็น มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ หมู่ 6 จากเส้นโรงสีชุมชน 
ถึง บ้านหนองดง หมู่ 7 

317,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร
ให้สะดวกรวดเร็วทุก
ฤดูกาล  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นโรงสีชุมชน ถึง บ้านหนองดง 
หมู่ 6 

2.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 
บ้านโพนงาม หมู่ 7 

124,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันน้ าขัง 
และสามารถระบาย
น้ าได้สะดวก  

โครงการวางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ 7 

3.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากเส้นบ้านโพนเมือง หมู่ 8 ถึง บ้าน
หนองดง ระยะทาง 800 เมตร 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร
ให้สะดวกรวดเร็วทุก
ฤดูกาล  

ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 

4.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ
พักรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12 

197,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันน้ าขัง 
และสามารถระบาย
น้ าได้สะดวก  

ร่องระบายน้ าแบบบล็อคภายในหมู่บ้าน บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 

5.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/อาคาร อบต. 231,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม/  

ต่อเติมอาคาร อบต.ปรับปรุง ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร อบต. 

6.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสถานที่
ของ อบต. 

273,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างรั้วรอบ
อาคารสถานที่ของ 
อบต.  

รั้วรอบอาคารสถานที่ของ อบต. จ านวน 3 จุด 

7.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสว่าง หมู่ 2(นานายอุทัย สีชนะ ไป 
ถนนลาดยาง) 

227,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวกรวดเร็วทุก
ฤดูกาล  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ 2(นานายอุทัย สีชนะ ไป นา
นายธีระพงษ์ นันตรี) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างทางๆละ 0.25 เมตร (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น 
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ) 

8.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุ่ง หมู่ 4 (บ้านนายทองสาย สา
ประวัติ ไป วัดบ้านบุ่ง) (ตามแบบ อบต.
โนนกาเล็น ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ  

178,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่ง หมู่ 4 (บ้านนายทองสาย สา
ประวัติ ไป วัดบ้านบุ่ง) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
ลูกรังไหล่ทาง  

9.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการต่อเติมอาคารชุดกรองน้ าประปา
ผิวดิน บ้านหนองผือ หมู่ 6 บ้านโพนเมือง 
หมู่ 8 (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น 
ก าหนด) 

254,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค  

ก่อสร้างชุดกรองน้ าประปาผิวดิน บ้านหนองผือ หมู่ 6  
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10.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 
10 ลบ.ม. บ้านโพนงาม หมู่ 7 (ตามแบบ 
อบต.โนนกาเล็น ก าหนด) 

426,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อระบายน้ าและ
สัญจรไปมาได้  

ก่อสร้างหอถังสูงประปา นาด 10 ลบ.ม. บ้านโพนงาม หมู่ 7  

11.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็น
ถนนลาดยางบ้านโพนเมืองหมู่ 8 (ตาม
แบบ อบต.โนนกาเล็น ก าหนด) 

429,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยางบ้านโพนเมืองหมู่ 8 (ตามแบบ 
อบต.โนนกาเล็น ก าหนด) 

12.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนกาเล็น หมู่ 1 (สายหน้าบ้านนาย
ถาวร พัดทาบ)  

227,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกาเล็น หมู่ 1 (สายหน้าบ้าน
นายถาวร ทัดทาน) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 ม. 

13.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายถวิล สาลี
อาจ ไปบ้านนายส ารวม เจริญทัศน์)  

227,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ 
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายถวิล 
สาลีอาจ ไปบ้านนายส ารวม เจริญทัศน์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.  

14.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ไปฝายห้วยยาง  

289,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ไปฝายห้วยยาง ผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  

15.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 6(จากบ้านหนองผือถึงบ้านห่อง
แดง)  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 (จากบ้านหนองผือถึงบ้าน
ห่องแดง) -ปริมาณงาน งานดินคันทาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. 
หนา 0.30 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 840 เมตร -ปริมาณงาน 
งานลูกรัง กว้าง 4.00 ม. 700 ม. หนา 0.10 ม. มีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 280 ลบ.ม.  

16.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแต้ หมู่9 (สายรอบหมู่บ้าน)  

289,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่9 (สายรอบหมู่บ้าน) ผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือไม่พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า800 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  

17.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 (จากบ้านนายทอง
สวน โสภากุ ไป บ้านนางเทียม ละเลิศ)  

206,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

(จากบ้านนายทอง
สวน โสภากุ ? บ้าน
นางเทียม ละเลิศ)  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 (จากบ้านนาย
ทองสวน โสภากุ ? บ้านนางเทียม ละเลิศ) ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.  

18.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นลาดยาง บ้านโปร่งค า หมู่ 11 (สาย
กลางบ้าน)  

292,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยาง บ้านโปร่งค า หมู่ 11 
(สายกลางบ้าน) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.  

19.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสว่าง หมู่
ที่ 2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร
ให้สะดวกรวดเร็วทุก
ฤดูกาล 

ถนนลูกรังบ้านสว่าง ม.2 (สายนานายแสงจันทร์ ปุณประวัติ ? ห้วย
เชือก) ดินถมกว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 1,750 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 
700 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.
พร้อมเกรดบบดอัด 

20.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านโพนเมือง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพนเมือง 

21.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 8 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร
ให้สะดวกรวดเร็วทุก
ฤดูกาล 

ถนน คสล.บ้านโพนเมือง ม. 8 (ข้างวัดโพนเมือง ไป ดอนปู่ตา) ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 37 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณไม่
น้อยกว่า 92.50 ตรม. 

22.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสว่างศรี
สมบัติ หมู่ที่ 10 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร
ให้สะดวกรวดเร็วทุก
ฤดูกาล 

ถนนลูกรังบ้านสว่างศรีสมบัติ ม.10 (สายไป บ้านหนองแต้ ม.9) ผิว
จราจรดินถมคันทางกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.30 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม. ผิวจาราจรลูกรัง กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม.  

23.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนกาเล็น หมู่ 1 (สายบ้านนางโต๋ง) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร
ให้สะดวกรวดเร็วทุก
ฤดูกาล 

ถนน คสล. 
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24.  
ด้านการพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันน้ าขังและ
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบายน้ า 

 

 
 

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.โนนกาเล็น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 3 โครงการ จ านวนเงิน 905,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 900,000 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 3 900,000.00 3 900,000.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข     

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน     

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน     

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     

รวม 3 900,000.00 3 900,000.00 

   
 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โนนกาเล็น ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากเส้นบ้านโพนเมือง หมู่ 8 
ถึง บ้านหนองดง 

300,000.00 296,000.00 296,000.00 4,000.00 

2.  ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่ง 
หมู่ 4 (สายบ้านนายทองสาย 
สาประวัติ ไป วัดบ้านบุ่ง) 

178,800.00 178,000.00 178,000.00 800.00 

3.  ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ประปา ขนาด 10 ลบ.ม. 
บ้านโพนงาม หมู่ 7 (ถังไฟ
เบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จ านวน 4 ลูก) 

426,700.00 426,000.00 426,000.00 700.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) 
อบต.โนนกาเล็น ส าโรง จ.อุบลราชธานี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 206 162,802,410.00 24 4,489,200.00 3 900,000.00 3 900,000.00 

2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข 54 19,276,000.00 - -     

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 9 700,000.00 - -     

4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 2,220,000.00 - -     

5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน 34 8,075,000.00 - -     
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6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 2,220,000.00 - -     

รวม 326 195,293,410.00 24 4,489,200.00 3 900,000.00 3 900,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 


