
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 1 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1 ระหว�างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563) 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 วางท�อระบายน้าํพร/อมบ�อพักจากบริเวณ
บ/านนางม�วง รอดเพชร ถึงบริเวณที่นา 
นายนริศ รอดเพชร หมู�ที่ 10 ต. หนองโอ�ง 

วางท�อระบายน้าํพร/อมบ�อพักจากบริเวณบ/านนางม�วง รอดเพชร ถึงบริเวณที่นานายนริศ  
รอดเพชร หมู�ที่ 10 ต. หนองโอ�ง (ตามแบบ อบต.เลขที่ 6/2563) 
งานวางท�อระบายน้ําและบ�อพักระยะทาง 98.00 ม.   

355,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

349,900 บาท 

2 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก�อสร/าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย�สินให/สามารถใช/งานได/ตามปกติ เช�น ซ�อมแซม
ไฟฟCาสาธารณะ ซ�อมแซมหอกระจายข�าว ประปาหมู�บ/าน ฯลฯ 
     โดยการดําเนนิการในพื้นทีแ่ล/ว ดังนี ้
- จ/างเหมาซ�อมแซมไฟฟCาสาธารณะภายในหมู�บ/านและบริเวณไฟฟCาถนน รอบบริเวณเขตพื้นที่ 
อบต.หนองโอ�ง และศูนย�พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองโอ�ง 
- จ/างเหมาปรับปรุงซ�อมแซมเสียงตามสายภายในหมู�บ/าน หมู�ที ่11 ต.หนองโอ�ง ในการ
ดําเนินการเปลี่ยนลําโพงใหม� สายไฟ พากขยายเสียง ย/ายลําโพงเดิมและซ�อมแซมงานเดิน
สายไฟลําโพงเก�าและใหม� 
-  จ/างเหมาปรับปรุงซ�อมแซมเสียงตามสายภายในหมู�บ/าน หมู�ที ่9 ต.หนองโอ�ง ในการดําเนิน 
การเพิ่มลําโพงใหม� ซ�อมลําโพง สายไฟ พากขยายเสยีงและงานเดินสายไฟลําโพงเก�าและใหม� 
-  จ/างเหมาปรับปรุงซ�อมแซมเสียงตามสายภายในหมู�บ/าน หมู�ที ่12 ต.หนองโอ�ง ในการดําเนิน 
การเพิ่มลําโพงใหม� ซ�อมลําโพง สายไฟ พากขยายเสยีงและงานเดินสายไฟลําโพงเก�าและใหม� 

2,200,000 บาท 
โอนลด

งบประมาณไป 
  (-495,378) บาท 

เงิน
งบประมาณ 

249,653 บาท 

รวม 2    โครงการ  2,059,622 บาท - 599,553 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 2 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน  
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 ก�อสร/างดาดคอนกรีตร�องระบายน้ําสาธารณะ  
หมู�ที่ 2 ต.หนองโอ�ง จากร�องระบายน้ํา
สาธารณะบริเวณนานางบุญศรี แตงวงษ� ถึง
บริเวณนานางบุญช ู หงษ�เวียงจันทร� 

ก�อสร/างดาดคอนกรีตร�องระบายน้ําสาธารณะ หมู�ที่ 2 ต.หนองโอ�ง จากร�องระบายน้ํา
สาธารณะบริเวณนานางบุญศรี แตงวงษ� ถึงบริเวณนานางบุญช ู หงษ�เวียงจันทร� (ตาม
แบบ อบต. เลขที่ 2/2563)  ขนาดปากกว/าง 2.80 ม. ก/นกว/าง 1.50 ม. หนา 0.10 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

497,900 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

2 ก�อสร/างดาดคอนกรีตร�องระบายน้ําสาธารณะ 
และประตูเปLด-ปLดน้ํา หมู�ที่ 1 ตําบลหนองโอ�ง 
บริเวณร�องระบายน้าํสาธารณะหลังวัดคณฑ ี

ก�อสร/างดาดคอนกรีตร�องระบายน้ําสาธารณะ และประตูเปLด-ปLดน้ํา หมู�ที่ 1 ตําบลหนองโอ�ง 
บริเวณร�องระบายน้าํสาธารณะหลังวัดคณฑี (ตามแบบ อบต.เลขที่ 1/2563) 
ขนาดปากกว/าง 1.80 ม. ก/นกว/าง 1.00 ม. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร   
ยาว 65.00 เมตร  งานประตูเปLด-ปLดน้าํ ขนาดกว/าง 2.40 เมตร สูง 2.00 เมตร 

300,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

299,500 บาท 

3 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 11  
บ/านคอกวัวตะวันออก ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง  
จ.สุพรรณบุรี ซอย 28 จากบริเวณถนนลาด 
ยางบ/านคณฑ-ีบางระดม ถึงบริเวณบ/าน 
นายธิติกร  ปNญฑจักร 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 11 บ/านคอกวัวตะวันออก ต.หนองโอ�ง ซอย 28  
จากบริเวณถนนลาดยางบ/านคณฑี-บางระดม ถึงบริเวณบ/านนายธิติกร ปNญฑจักร 
(ตามแบบ อบต.เลขที่ 7/2563)  ผิวจราจรกว/าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร  

385,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

359,700 บาท 

4 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 13  
บ/านพวน ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี
จากบริเวณไร�นายปรีชา พันธ�ศรี  
ถึงถนน คสล. ทางเข/าวัดถ้ําโกปLดทอง 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 13 บ/านพวน ต.หนองโอ�ง จากบริเวณไร�นายปรีชา 
พันธ�ศรี ถึงถนน คสล. ทางเข/าวัดถ้ําโกปLดทอง (ตามแบบ อบต.เลขที่ 8/2563) 
ผิวจราจรกว/าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร  

355,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

340,000 บาท 

5 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 14 
บ/านหนองหลุมตะวันออก ต.หนองโอ�ง  
อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี จากบริเวณหลังวัด
หนองหลุม ถึงโรงเรียนวัดหนองหลุม 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ที่ 14 บ/านหนองหลุมตะวันออก ต.หนองโอ�ง จาก
บริเวณหลังวัดหนองหลุม ถึงโรงเรียนวัดหนองหลุม (ตามแบบ อบต.เลขที่ 9/2563) 
ผิวจราจรกว/าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 140 เมตร  

333,500 บาท เงิน
งบประมาณ 

323,000 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 3 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

6 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 9  
บ/านหนองแหน ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง  
จ.สุพรรณบุรี จากบริเวณถนนคสล.เดิม ถึง
บริเวณบ/านพลโทพิชิต  อ�อนอินทร� 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 9 บ/านหนองแหน ต.หนองโอ�ง จากบริเวณถนนคสล.
เดิม ถึงบริเวณบ/านพลโทพิชิต  อ�อนอินทร� (ตามแบบ อบต.เลขที่ 5/2563)  
ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 70 เมตร 

143,500 บาท เงิน
งบประมาณ 

121,300 บาท 

7 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร/อมราง
ระบายน้ําฝาตะแกรงเหล็กหมู�ที่ 10 ต.หนอง
โอ�ง บริเวณข/างสนามฟุตบอลสนามใหญ�  
หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร/อมรางระบายน้าํฝาตะแกรงเหล็ก หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง 
บริเวณข/างสนามฟุตบอลสนามใหญ� (ตามแบบ อบต.เลขที่ 10/2563)  
ถนนคสล.ขนาดกว/าง 3.50 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 472.5  
ตารางเมตร รางระบายน้ํา คสล. พร/อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว/าง 0.50 เมตร  
ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร 

961,500 บาท เงิน
งบประมาณ 

กําลัง
ดําเนินการ 

8 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1  
ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี จาก
บริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบ/านนายเสาร� 
อุดคณฑี 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ที่ 1 ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี จากบริเวณ
ถนน คสล.เดิม ถึงบ/านนายเสาร� อุดคณฑี (ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 1/2563)  ผิวจราจร
กว/าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว/างข/างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม�น/อยกว�า 810.00 ตารางเมตร 

468,200 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

467,200 บาท 

9 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 3  
ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี จาก
บริเวณไร�นางพิศมัย เข็มเพชร ถึงบริเวณ 
บ/าน ร.ต.ต.สุพจน�  หุ�ยปาน 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 3 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณไร�นางพิศมัย เข็มเพชร  
ถึงบริเวณบ/าน ร.ต.ต.สุพจน�  หุ�ยปาน (ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 2/2563)  
ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล�ทาง
ลูกรังกว/างข/างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม�น/อยกว�า 405.00 ตารางเมตร   

234,000 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

233,000 บาท 

10 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ที่ 5  
ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี จาก  
รพ.สต.บ/านห/วยหิน ถึงบริเวณบ/านนาย
บรรจง กันศิริ 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ที่ 5 ต.หนองโอ�ง จาก รพ.สต.บ/านห/วยหิน ถึงบริเวณ
บ/านนายบรรจง กันศิริ (ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 3/2563) ผิวจราจรกว/าง 5.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว/างข/างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม�น/อยกว�า 800.00 ตารางเมตร 

468,800 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

467,800 บาท 

  
 

    



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 4 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

11 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ที่ 11  
ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี จาก
บริเวณบ/านนางวัชราภร  โรจน�บุญถึง  
ถึงบริเวณบ/านนายวิเลิศ โรจน�บญุถึง 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 11 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณบ/านนางวัชราภร  โรจน�
บุญถึง ถึงบริเวณบ/านนายวิเลิศ โรจน�บุญถึง (ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 4/2563)  
ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว/าง
ข/างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม�น/อยกว�า 360 ตารางเมตร 

208,100 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

207,100 บาท 

12 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ที่ 13  
ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี จาก
บริเวณ ศพด.บ/านห/วยหินถึงบริเวณบ/าน 
นางสม มูลวงษ� 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ที่ 13 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณ ศพด.บ/านห/วยหิน 
ถึงบริเวณบ/านนางสม มูลวงษ� (ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 5/2563) ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว/างข/างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม�น/อยกว�า 900.00 ตารางเมตร 

480,900 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

479,900 บาท 

13 ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู�ที่ 1 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณบ/านนาย 
ณัฐพงษ�  ศิลปQประเสริฐ ถึงสะพานข/ามคลอง
หน/าวัดคณฑ ี

ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู�ที่ 1 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณบ/านนาย 
ณัฐพงษ� ศิลปQประเสริฐ ถึงสะพานข/ามคลองหน/าวัดคณฑี (ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 6/2563) 
ผิวจราจรกว/าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช/
ปริมาตรหินคลุกไม�น/อยกว�า 157.50 ลูกบาศก�เมตร 

67,600 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

67,100 บาท 

14 ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู�ที่ 2 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณถนนลาดยาง 
หมู�ที่ 2 ถึงคลองคณฑี-ตลิ่งชนั 

ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู�ที่ 2 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณถนนลาดยาง 
หมู�ที่ 2 ถึงคลองคณฑี-ตลิ่งชนั (ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 7/2563) ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 685.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช/ปริมาตรหินคลุกไม�น/อยกว�า
205.50  ลูกบาศก�เมตร 

91,800 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

91,300 บาท 

15 ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู�ที่ 4 ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง  
จ.สุพรรณบุรี  จํานวน 3 สาย 

ซ�อมแซมถนนลงหินคลุก พร/อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู�ที่ 4 ต.หนองโอ�ง  จํานวน 3 สาย  
(ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 8/2563) 
สายที่ 1 จากบริเวณถนนลาดยางหมายเลข 333 ถึงบริเวณที่นานายนา สระเสียงดี  
ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
โดยใช/ปริมาตรหินคลุกไม�น/อยกว�า 480.00 ลูกบาศก�เมตร 
 
 

470,200 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

469,200 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 5 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

  สายที ่2 จากบริเวณถนนลาดยางหมายเลข 333 ถึงถนนลาดยางสายบ/านสระกร�าง-บ/าน
หนองหลุมผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
โดยใช/ปริมาตรหินคลุกไม�น/อยกว�า 555.00 ลูกบาศก�เมตร 
สายที่ 3  จากบริเวณลานตากข/าว ถึงบริเวณที่ดินนายสุเทพ พุ�มกุมาร  ผิวจราจรกว/าง 2.50 
เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช/ปริมาตรหินคลุกไม�น/อยกว�า
42.50 ลูกบาศก�มาตร 

   

16 ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู�ที่ 7 ต.หนองโอ�ง จากสะพานข/ามคลอง  
หมู�ที่ 2, 7 ถึงกระดานปCาย (เขตติดต�อศาลา
ขาว) ฝNRงใต/ 

ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู�ที่ 7 ต.หนองโอ�ง จากสะพานข/ามคลอง 
หมู�ที่ 2, 7 ถึงกระดานปCาย (เขตติดต�อศาลาขาว) ฝNRงใต/ ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 9/2563 
ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช/
ปริมาตรหินคลุกไม�น/อยกว�า 900.00 ลูกบาศก�เมตร 

399,100 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

398,100 บาท 

17 ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู�ที่ 8 ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี  
จํานวน 3 สาย 

ซ�อมแซมถนนลงหินคลุก พร/อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู�ที่ 8 ต.หนองโอ�ง  จํานวน 3 สาย  
(ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 10/2563) 
สายที่ 1 จากถนนลาดยางบ/านเกษตรสุข ถึงบริเวณด/านหลังโรงปุSย หมู�ที่ 8 ผิวจราจรกว/าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช/ปริมาตรหินคลุกไม�น/อย
กว�า 285.00 ลูกบาศก�เมตร 
สายที่ 2 จากบริเวณถนนแยกเส/นสะพานหมอแต/ม ถึงบริเวณบ/านนายเชาว� ประภาแก/ว  
ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช/ปริมาตร
หินคลุกไม�น/อยกว�า 120.00 ลูกบาศก�เมตร 
สายที่ 3 จากถนนลาดยางบริเวณหน/าโรงปุSย หมู�ที่ 8 ถึงบ/านนายจุล  แก/วโพธิ์พระ ผิวจราจร
กว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช/ปริมาตรหินคลุก 
ไม�น/อยกว�า 99.00 ลูกบาศก�มาตร 

218,100 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

217,600 บาท 

   
 
 

   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 6 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

18 ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู�ที่ 12 ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี  
จํานวน 2 สาย 

ซ�อมแซมถนนลงหินคลุก พร/อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู�ที่ 12 ต.หนองโอ�ง  จํานวน 2 สาย  
(ตามแบบ อบต.เลขที่ จ 11/2563) 
สายที่ 1 จากบริเวณถนนลาดยางบ/านคอกววั–บ/านรางพะยอม ถงึบริเวณถนนลาดยางเขา 
ตาก/าว ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
โดยใช/ปริมาตรหินคลุกไม�น/อยกว�า 204.00 ลูกบาศก�เมตร 
สายที่ 2 จากบริเวณถนนลาดยางบ/านคอกววั–บ/านรางพะยอม ถงึ บริเวณไร�นายบรรทม ขําดี 
ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช/
ปริมาตรหินคลุกไม�น/อยกว�า 300.00 ลูกบาศก�เมตร 

214,600 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

214,100 บาท 

19 ก�อสร/าง/ซ�อมสร/างถนนลาดยางแอสฟNสท�ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง สพ 3287 สายบ/าน
โคกสําโรง-บ/านหนองกระทิง หมู�ที่ 6,9  
ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ก�อสร/าง/ซ�อมสร/าง ถนนลาดยางแอสฟNสท�ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สพ 3287 สายบ/าน
โคกสําโรง-บ/านหนองกระทิง หมู�ที่ 6,9 ต.หนองโอ�ง จํานวน 2 ช�วง โดยมีผิวจราจรรวม 
ไม�น/อยกว�า 25,808 ตารางเมตร 

9,149,000 บาท เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

20 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 5,12 
บ/านห/วยหิน- บ/านเขาตาก/าว ต.หนองโอ�ง 
อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 5,12 บ/านห/วยหิน-บ/านเขาตาก/าว ต.หนองโอ�ง 
ขนาดผิวจราจรกว/าง 4.50 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.15 เมตร 

8,847,000 บาท เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

21 ปรับปรุงระบบสูบน้ําดิบประปาหมู�บ/าน หมู�ที่ 
7  บริเวณวัดทุ�งตลิ่งชัน ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

ปรับปรุงระบบสูบน้ําดิบประปาหมู�บ/าน หมู�ที่ 7 ต.หนองโอ�ง บริเวณวัดทุ�งตลิ่งชัน หมู�ที่ 7  
ต.หนองโอ�ง (ตามแบบ อบต.เลขที่ 4/2563) 

270,100 บาท เงิน
งบประมาณ 

269,600 บาท 

22 ปรับปรุงศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ/านหนองหลุม 
(เดิม) หมู�ที่ 4 บ/านหนองหลุม ภายในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก หมู�ที่ 4 บ/านหนองหลุม  
ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 

ปรับปรุงศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ/านหนองหลุม (เดิม) หมู�ที ่4 บ/านหนองหลุม ภายในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก หมู�ที่ 4 ต.หนองโอ�ง (ตามแบบ อบต.เลขที่ 3/2563)  
ขนาดกว/าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร 

326,900 บาท เงิน
งบประมาณ 

 
 

325,900 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 7 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

23 ขยายเขตระบบจําหน�ายน้ําประปา บริเวณ  
หมู�ที่ 1 ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี 

อุดหนุนงบประมาณให/การประปาส�วนภูมิภาคอําเภออู�ทอง เป>นค�าใช/จ�ายในการขยายเขต
ระบบจําหน�ายน้ําประปา บริเวณ หมู�ที่ 1 ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี 

395,378 บาท 
(โอนเพิ่มตั้งเป>น

รายการใหม�) 

เงิน
งบประมาณ 

395,378 บาท 

24 ปรับเกรดถนนในเขตพื้นที่ตาํบลหนองโอ�ง เพื่อจ�ายเป>นค�าใช/จ�าย ตามโครงการปรับเกรดถนนในเขตพื้นที่ ต.หนองโอ�ง  เช�น ค�าปCาย  
ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 

   100,000 บาท
(ตั้งเป>นรายการใหม�) 

เงิน
งบประมาณ 

73,560 บาท 

25 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก�อสร/าง  
          โดยได/มีการดําเนินการในพื้นที่ ดังนี ้

เพื่อจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย�สินให/สามารถใช/งานได/ตามปกติ  
เช�น ค�าซ�อมแซมถนน ระบบประปาหมู�บ/าน กล/องวงจรปLด  ฯลฯ  
-  ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณพื้นที่ หมู�ที่ 6 ต.หนองโอ�ง  
(ตามแบบ อบต.เลขที่ ฉ1/2563) จากคลองคณฑ-ีตลิ่งชนั ถึงแยกบ/านนายประสงค� เกิดอ�อน 
และจากถนนบริเวณคลอง มอ.24 ซ/าย ถึงบริเวณนานายเสนาะ มีศรี  
ช�วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว/าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 746 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ช�วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
โดยใช/ปริมาตรหินคลุกรวมไม�น/อยกว�า 935.50 ลูกบาศก�เมตร  
-  ซ�อมแซมถนนลงหินคลุกพร/อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณพื้นที่ หมู�ที่ 7 ต.หนองโอ�ง  
(ตามแบบ อบต.ที่ ฉ2/2563) บริเวณโดยรอบ หนองใหญ�-หนองคอย-หนองนาค 
ช�วงที่ 1 หนองใหญ� ขนาดผิวจราจรกว/าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ช�วงที่ 2 หนองคอย ขนาดผิวจราจรกว/าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 380 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ช�วงที่ 3 หนองนาค ขนาดผิวจราจรกว/าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
โดยใช/ปริมาตรหินคลุกรวมไม�น/อยกว�า 531 ลบ.ม. 
-  จ/างเหมาซ�อมแซมกล/องวงจรปLดภายในเขตพื้นที่ หมู�ที่ 4 และหมู�ที่ 14 
-  จ/างเหมาเปVาล/างบ�อบาดาลพร/อมปรับปรุงระบบสบูน้าํดิบประปาหมู�บ/าน (บ/านห/วยตายัง) 
หมู�ที่ 13 ต.หนองโอ�ง 

2,000,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

822,050 บาท 

      



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 8 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

26 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1 
ตําบลหนองโอ�ง จากบริเวณฝNRงตรงข/ามอู�ซ�อม
รถ (มอเตอร�ไซด�) ถึงบริเวณถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณฝNRงตรงข/ามอู�ซ�อมรถ 
(มอเตอร�ไซด�) ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ยาว 81 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม�น/อยกว�า 243.00 ตารางเมตร 

161,000 บาท เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

- 

27 ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 6 
ตําบลหนองโอ�ง จากบริเวณบ/านนายกฤษดา 
คุณานนท� ถึงบริเวณบ/านนายนริันต� พันธ�ผูก 

ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 6 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณบ/านนายกฤษดา คุณา
นนท� ถึงบริเวณบ/านนายนิรันต� พันธ�ผูก จํานวน 2 ช�วง  
ช�วงที่ 1  ผิวจราจรกว/าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม�น/อยกว�า 380.00 ตารางเมตร   
ช�วงที่ 2 ผิวจราจรกว/าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว
จราจรไม�น/อยกว�า 750.00 ตารางเมตร  

498,000 บาท เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

- 

28 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 11 
ตําบลหนองโอ�ง (โดยปูผวิแอสฟNลท�ติก 
คอนกรีตทับหน/า) จากถนนลาดยาง
หมายเลข 333 ถึงบริเวณบ/านนางวัชรากร 
โรจน�บุญถึง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 11 ตําบลหนองโอ�ง (โดยปูผิวแอสฟNลท�ติกคอนกรีต
ทับหน/า) จากถนนลาดยางหมายเลข 333 ถึงบริเวณบ/านนางวัชรากร โรจน�บญุถึง ผิวจราจร
กว/าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม�น/อยกว�า 
1,600.00 เมตร 

443,000 บาท เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

- 

รวม 28  โครงการ   28,488,178 บาท -  6,642,388 บาท 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 9 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน  
1.3  แผนงานการเกษตร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 กําจัดวัชพืชคลองระบายน้ํา หมู�ที่ 1,7  
ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี จาก
บริเวณสะพานเหล็กหลังวัดทุ�งตลิ่งชนั ถึง
สะพาน คสล.บริเวณวัดคณฑ ี

การกําจัดวัชพืชคลองระบายน้ํา หมู�ที่ 1,7 ต.หนองโอ�ง  จากบริเวณสะพานเหล็กหลังวัดทุ�ง
ตลิ่งชนั ถึงสะพาน คสล. บริเวณวัดคณฑี (ตามแบบ อบต. เลขที่ จ 12/2563)  
คลองกว/างเฉลี่ย 18.00 เมตร ระยะทางยาว 1,880.00 เมตร โดยมีปริมาตรวัชพืชไม�น/อย
กว�า 16,650.00 ลูกบาศก�เมตร 

392,100 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

391,600 บาท 

2 ขุดลอกคลองระบายน้าํพร/อมกําจัดวัชพืช  
หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี 
จากบริเวณค�ายมวยหิรัญรัตน� ถึงเขตติดต�อ
ตําบลเจดีย� 

การขุดลอกคลองระบายน้าํพร/อมกําจัดวัชพืช หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง จากบริเวณค�ายมวย
หิรัญรัตน� ถึงเขตติดต�อตําบลเจดีย� (ตามแบบ อบต. เลขที่ จ 13/2563) 
คลองกว/างเฉลี่ย 8.00 เมตร ระยะทางยาว 2,980.00 โดยมีปริมาตรดินขุดและวัชพืชไม�
น/อยกว�า 11,920.00 ลูกบาศก�เมตร 

459,100 บาท จ�ายขาด 
เงินสะสม 

458,600 บาท 

3 ขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 5 ต.หนองโอ�ง  
อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 5 ต.หนองโอ�ง บริเวณที่สาธารณะประโยชน�  จํานวน 1 จุด  
(ตามแบบ อบต. เลขที ่17/2563) ขนาด ศก.4 นิ้ว ขนาดความลึก 180 เมตร  
พร/อมเทคอนกรีตปากท�อบาดาล 

480,000 บาท 
(โอนเพิ่มตั้งเป>น

รายการใหม�) 

เงิน
งบประมาณ 

ยกเลิกโครงการ
ไม�สามารถ

ดําเนินการได/ 

4 ขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง  
อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี   

ขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง บริเวณที่สาธารณะประโยชน�พื้นที่  จํานวน 1 จุด  
(ตามแบบ อบต. เลขที่  19 /2563)  
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ�อบาดาล ขนาด      4 นิ้ว ท�อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532  
ขนาดความลึก 43-100 เมตร พร/อมเทคอนกรีตปากท�อบ�อบาดาล ขนาด 1.50x1.50 เมตร  

197,000 บาท 
(โอนเพิ่มตั้งเป>น

รายการใหม�) 

เงิน
งบประมาณ 

- 

5 ขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 9 ต.หนองโอ�ง  
อ.อู�ทอง  จ.สุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 9 ต.หนองโอ�ง บริเวณที่โรงเรียนบ/านหนองแหน  จํานวน 1 จุด  
(ตามแบบ อบต. เลขที่  18 /2563)  
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ�อบาดาล ขนาด      4 นิ้ว ท�อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532  
ขนาดความลึก 43-100 เมตร พร/อมเทคอนกรีตปากท�อบ�อบาดาล ขนาด 1.50x1.50 เมตร  

228,000 บาท 
(โอนเพิ่ม 

เงินสํารองจ�าย) 

เงิน
งบประมาณ 

- 

      



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 10 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

6 ขุดลอกร�องน้ําจากคลองชลประทานมะขาม
เฒ�าถึงถนนลาดยางบ/านหนองหลุม-หนองกุฏี
ทอง หมู�ที่ 8 ตําบลหนองโอ�ง 

ขุดลอกร�องน้ํา จากคลองชลประทานมะขามเฒ�าถึงถนนลาดยางบ/านหนองหลุม-หนองกุฏี
ทอง หมู�ที่ 8 บ/านเกษตรสุข ต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินขุดลอกพร/อมวัชพืชไม�น/อยกว�า 3,325 
ลูกบาศก�เมตร  

108,700 บาท  
 

งบประมาณที่
กรมส�งเสริม
โอนจัดสรรให/    
งบประมาณงบ
กลาง รายการ
เงินสํารองจ�าย
กรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป>น       
ค�าใช/จ�ายใน
โครงการน้ํา

กระตุ/น
เศรษฐกิจ    
ฐานราก    

ของ อปท. 
ครั้งที่ 1 

- 

7 ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืช คลองคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 ถึงเขตตําบลกระจัน  
หมู�ที่ 7 ตําบลหนองโอ�ง 

ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืช คลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ถึงเขต ต.กระจัน หมู�ที่ 7 บ/าน
ตลิ่งชนั ต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินขุดลอกพร/อมวัชพืช 10,620 ลูกบาศก�เมตร  

347,300 บาท - 

8 ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืช เส/นหนองใหญ� 
จากบล็อกประตูน้ําถึงหนองใหญ� หมู�ที่ 7 
ตําบลหนองโอ�ง 

ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืช เส/นหนองใหญ� จากบล็อกประตูน้ําถึงหนองใหญ� หมู�ที่ 7 บ/าน
ตลิ่งชนั ต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินชุดลอกพร/อมวัชพืช 4,500 ลกูบาศก�เมตร  

147,200 บาท - 

9 ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืช จากสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดคณฑี ถึงเขต
ติดต�อกระจัน หมู�ที่ 1 ตําบลหนองโอ�ง 

ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืช จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดคณฑี ถึงเขตติดต�อกระ
จัน หมู�ที่ 1 บ/านคณฑ ีต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินขุดลอกพร/อมวัชพืช 9,000 ลูกบาศก�เมตร 

294,300 บาท - 

10 ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืช จากคลองส�งน้าํปVา
ถึงคลองมะขามเฒ�าอู�ทอง หมู�ที ่11 ตําบล
หนองโอ�ง 

ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืช จากคลองส�งน้าํปVาถึงคลองมะขามเฒ�าอู�ทอง หมู�ที่ 11 บ/านคอก
วัวตะวันออก ต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินขุดลอกพร/อมวัชพืช 9,600 ลูกบาศก�เมตร 

313,900 บาท - 

11 ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืชจากบริเวณไร�นาย
วิเชียร เหมลี ถึงเขตติดต�อเทศบาลท/าวอู�ทอง 
บริเวณบ/านนางสาํลี ช/างเขียว หมู�ที่ 3 ตําบล
หนองโอ�ง 

ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืชจากบริเวณไร�นายวิเชียร เหมลี ถึงเขตติดต�อเทศบาลท/าวอู�ทอง 
บริเวณบ/านนางสาํลี ช/างเขียว หมู�ที่ 3 บ/านหนองกระทิง ต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินขุดลอก
พร/อมวัชพืช 12,862.50 ลูกบาศก�เมตร 

420,600 บาท - 

12 ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืชจากบริเวณไร� 
นายสุรนาท แผนสมบูรณ� ถึงคลองส�งน้ํา  
หมู�ที่ 9 ตําบลหนองโอ�ง 
 

ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืชจากบริเวณไร�นายสุรนาท แผนสมบูรณ� ถึงคลองส�งน้าํ หมู�ที่ 9 
บ/านหนองแหน ต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินขุดลอกพร/อมวัชพืช 12,240 ลูกบาศก�เมตร 

400,300 บาท - 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 11 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

13 ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืชจากบริเวณหน/าวัด
ห/วยด/วน ถึงบริเวณบ/านนายสังเวียน ปาระ
พันธ� หมู�ที่ 8 ตําบลหนองโอ�ง 

ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืชจากบริเวณหน/าวัดห/วยด/วน ถึงบริเวณบ/านนายสังเวียน ปาระ
พันธ� หมู�ที่ 8 บ/านเกษตรสุข ต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินขุดลอกพร/อมวัชพืช 12,000 ลูกบาศก�
เมตร 

392,400 บาท งบประมาณที่ 
กรมส�งเสริมโอน 

จัดสรรให/งบประมาณ 
งบกลาง รายการ

เงินสํารองจ�ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจาํเป>น       

ค�าใช/จ�ายใน
โครงการน้ํากระตุ/น
เศรษฐกิจฐานราก    

ของ อปท. 
ครั้งที่ 1 

- 

14 ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืชจากถนนลาดยาง
หมายเลข 333 ถึงคลองคณฑ-ีตลิ่งชนั หมู�ที่ 
14 ตําบลหนองโอ�ง  

ขุดลอกพร/อมกําจัดวัชพืชจากถนนลาดยางหมายเลข 333 ถึงคลองคณฑ-ีตลิ่งชัน หมู�ที่ 14 
บ/านหนองหลุมตะวันออก ต.หนองโอ�ง ปริมาตรดินขุดลอกพร/อมวัชพืช 11,816.25 
ลูกบาศก�เมตร 

386,400 บาท - 

รวม  14  โครงการ  4,567,300 บาท  850,200 บาท 
 

สรุป ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน   

ตั้งไว/ตามแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ 2563  จํานวน .......44....... โครงการ   ดําเนินการแล/ว .....25..... โครงการ  กําลังดําเนินการ.....3.... โครงการ   

  ยังไม�ได/ดําเนินการ ......15....... โครงการ  ยกเลิก.....1...... โครงการ 

คิดเป>นโครงการที่ดําเนินการแล/ว ร/อยละ .......56.81........... ของโครงการที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 

งบประมาณที่ตั้งไว/ ทั้งสิ้น ......35,115,100..........บาท   เบิกจ�ายไปแล/ว ..........8,092,141....................บาท 

คิดเป>นงบประมาณที่เบิกจ�าย ร/อยละ ......23.04............ ของงบประมาณที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 

 
 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 12 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.1  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 การสนับสนนุค�าใช/จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการสนบัสนนุค�าใช/จ�ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- เงินสมทบสนบัสนุนค�าอาหารกลางวัน (ศพด.) 
- ค�าใช/จ�ายในการพัฒนาครูและผู/ดูแลเด็ก    
- ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)         
- ค�าหนังสือเรียน           
- ค�าอุปกรณ�การเรียน    
- ค�าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค�ากิจกรรมพัฒนาผู/เรียน          

957,600 บาท เงิน
งบประมาณ 

260,920 บาท 

2 สนับสนนุอาหารเสริม (นม) แก�นักเรียน 
ในเขต อบต. หนองโอ�ง 

เพื่อจ�ายเป>นค�าอาหารเสริม (นม) ให/กับนักเรียนโรงเรียนและเด็กเล็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
ในเขตพื้นที่ อบต.หนองโอ�ง "ทั้งนี้จะเบิกจ�ายต�อเมื่อได/รับการจัดสรร" 

1,097,928 บาท เงิน
งบประมาณ 

  526,822.90 บาท 

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ประจําป   
พ.ศ.2563 

เพื่อจ�ายเป>นค�าจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ประจําป   2563 เช�น ค�าปCาย ค�าจัดสถานที่ ค�าเช�า
เครื่องเล�น ส�งเสริมพัฒนาการเด็ก ค�าจ/างเหมาอาหารพร/อมน้ําดื่ม ค�าของขวัญของรางวัล
และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องกับการดําเนินโครงการ 

250,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

235,800 บาท 

4 โครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ประจําป  พ.ศ.2563 

เพื่อจ�ายเป>นค�าดําเนินการโครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจําป  พ.ศ.2563  
เช�น ค�าปCาย ค�าวิทยากรและค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องกับการดําเนินโครงการ 

20,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

5 โครงการส�งเสริมบ/านรักการอ�านของ
ท/องถิ่น 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการส�งเสริมบ/านรักการอ�านของท/องถิ่นเช�น ค�าปCายประชาสัมพันธ�
โครงการ ค�าหนังสือ เอกสารฯลฯ 

30,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

6 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนวัดคณฑ ี

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันสาํหรับนักเรียน โรงเรียนวัดคณฑ ี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

424,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

212,000 บาท 

7 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนบ/านหนองโอ�ง 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันสาํหรับนักเรียน โรงเรียนบ/านหนองโอ�ง  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

136,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

68,000 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 13 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

8 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนวัดหนองหลุม 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันสาํหรับนักเรียน โรงเรียนวัดหนองหลุม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

344,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

172,000 บาท 

9 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนวัดโคกสําโรง 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันสาํหรับนักเรียน โรงเรียนวัดโคกสําโรง 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

136,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

68,000 บาท 

10 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนวัดคอกวัว 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันสาํหรับนักเรียน โรงเรียนวัดคอกวัว 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

120,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

60,000 บาท 

11 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนบ/านหนองแหน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันสาํหรับนักเรียน โรงเรียนบ/านหนองแหน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

224,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

112,000 บาท 

12 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนบ/านห/วยหิน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันสาํหรับนักเรียน โรงเรียนบ/านห/วยหิน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

316,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

158,000 บาท 

13 ต�อเติมอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กหมู�ที่ 10 
ตําบลหนองโอ�ง ภายในศูนย�พฒันาเด็กเล็ก
หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง อ.อู�ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ต�อเติมอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง ภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก หมู�ที่ 10  
(ตามแบบ อบต.เลขที่ 14/2563)  ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 

882,500 บาท เงิน
งบประมาณ 

กําลังดําเนินการ 

14 โครงการก�อสร/างสนามเด็กเล�นสร/างปNญญา เพื่อเป>นการดําเนินการก�อสร/างสนามเด็กเล�นสร/างปNญญาตามแนวทางโครงการส�งเสรมิการเรียนรู/
เด็กปฐมวัย ท/องถิ่นไทยผ�านการเล�น ของกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท/องถิ่น ในการจัดซื้อวัสดุ
ก�อสร/าง เพื่อมาดําเนินการจัดทําสนามเด็กเล�นของศูนย�พัฒนาเด็กเลก็ อบต.หนองโอ�ง ทั้ง 2 แห�ง 

70,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

กําลังดําเนินการ 

15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด/าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)  
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง 

เพื่อเป>นการดําเนินการจัดหาชุดอุปกรณ�ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด/วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV โดยดําเนินการทางพัสดุในการจัดหาชุดอุปกรณ� ตามขอบเขตรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภณัฑ� ที่กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท/องถิ่นกําหนดขึ้นเป>นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู/ในระดับปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ/าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐพ.ศ.2560 และกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข/อง ประจําศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ/านห/วยหิน หมู�ที่ 13 ต.หนองโอ�ง 

30,700 บาท เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กําลังดําเนินการ 

รวม 15   โครงการ  5,038,728 บาท   1,873,542.90 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 14 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการควบคุมและปCองกันโรคพิษสุนัขบ/า 
ประจําป  2563 

เพื่อจ�ายเป>นค�าดําเนินการโครงการควบคุมและปCองกันโรคพิษสุนัขบ/า ประจําป  2563 เช�น วัสดุ
อุปกรณ� และค�าใช/จ�ายอื่นที่จําเป>นในการดําเนินโครงการ 

100,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

75,980 บาท 

2 โครงการควบคุมและปCองกันโรคไข/เลือดออก 
ประจําป  2563 

เพื่อจ�ายเป>นค�าดําเนินการโครงการควบคุมและปCองกันโรคไข/เลือดออก ประจําป  2563  
เช�น ค�าปCายโครงการ ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง ค�าน้ํายาพ�นหมอกควัน ค�าจัดซื้อทรายเคลือบสาร   
และค�าใช/จ�ายอื่นที่จําเป>นในการดาํเนินโครงการ 

120,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

3 โครงการพระราชดําริด/านสาธารณสุข เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการพระราชดําริด/านสาธารณสุข เช�น ค�าใช/จ�ายในการพัฒนา
ศักยภาพด/านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู/ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค�าใช/จ�ายสาํหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค� การเผยแพร�
ประชาสัมพันธ� หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข/องกับภารกิจแต�ละโครงการ 

280,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

4 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 1 บ/านคณฑี ในการดําเนนิโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 1 บ/านคณฑ ีในการ
ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการแก/ไขปNญหา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ/าน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

5 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 2 บ/านหนองโอ�ง ในการดําเนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 2 บ/านหนองโอ�ง  
ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการแก/ไขปNญหา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/านป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

6 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 3 บ/านหนองกระทิงในการดําเนิน
โครงการ เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 3 บ/านหนองกระทิง 
ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการพัฒนา
สาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 15 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

7 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 4 บ/านหนองหลุม ในการดําเนิน 
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 4 บ/านหนองหลุม ใน
การดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการแก/ไขปNญหา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน  
ป งบประมาณ2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

8 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 5 บ/านห/วยหิน ในการดําเนินโครงการ 
เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 5 บ/านห/วยหิน  
ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการพัฒนา
สาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

9 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 6 บ/านโคกสาํโรง ในการดําเนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 6 บ/านโคกสาํโรง  
ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการแก/ไขปNญหา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน  
ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

10 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 7 บ/านตลิ่งชนั ในการดําเนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 7 บ/านตลิ่งชนั  
ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการแก/ไขปNญหา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน   
ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

11 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 8 บ/านเกษตรสุข ในการดําเนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 8 บ/านเกษตรสุข  
ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการแก/ไขปNญหา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน  
ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

12 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 9 บ/านหนองแหน ในการดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 9 บ/านหนองแหน ใน
การดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการแก/ไขปNญหา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ/าน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 16 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

13 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ/าน หมู�ที่ 10 บ/านสระ ในการดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 10 บ/านสระ ในการ
ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการแก/ไขปNญหา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ/าน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

14 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ/าน หมู�ที่ 11 บ/านคอกวัวตะวันออก ใน
การดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 11 บ/านคอกวัว
ตะวันออก ในการดําเนนิโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการ
แก/ไขปNญหาสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ/าน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

15 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 12 บ/านเขาตาก/าว ในการดําเนิน
โครงการ เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 12 บ/านเขาตาก/าว 
ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการพัฒนา
สาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

16 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 13 บ/านพวน ในการดําเนนิโครงการ 
เกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 13 บ/านพวน ในการ
ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการพัฒนาสาธารณสุขใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

17 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน 
หมู�ที่ 14 บ/านหนองหลุมตะวันออก ในการ
ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน หมู�ที่ 14 บ/านหนองหลุม
ตะวันออก ในการดําเนนิโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน "โครงการ
แก/ไขปNญหาสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ/าน ป งบประมาณ 2563" 

10,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

18 โครงการพลังคนไทย ร�วมใจปCองกัน 
ไวรัสโคโรน�า (COVID-19) 

ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดหาค�าวัสดุ อุปกรณ�ในการจัดทําหน/ากากอนามัย  
ในการดําเนินโครงการเพื่อควบคุมและปCองกันโรคไวรัสโคโรน�า (COVID-19) 

34,155 บาท 
 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

34,155 บาท 

รวม 18   โครงการ  674,155 บาท  110,135 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 17 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เช�น ค�าปCายประชาสัมพันธ�  
ค�าจัดทําเอกสารคู�มือการอบรม ค�าอาหารว�าง ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าใช/จ�ายอื่นที ่
เกี่ยวข/องกับการดําเนินโครงการ 

40,000 บาท เงินงบประมาณ - 

2 โครงการปรับสภาพแวดล/อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของผู/สูงอายุ ให/เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจําป งบประมาณ 2563 

ในการดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล/อมที่อยู�อาศัย และสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ผู/สูงอายุ ที่ยากไร/และด/อยโอกาสในเขตพื้นที่ ต.หนองโอ�ง (ขอสนับสนุนงบประมาณ
จากพัฒนาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี และเงินบริจาคในพื้นที่ ในการดําเนินการ) 

40,000 บาท งบประมาณจาก
พัฒนาสังคม  
จ.สุพรรณบุรี 

40,000 บาท 

      
รวม 2   โครงการ  80,000 บาท  40,000 บาท 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.4  แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการสร/างอาชีพ สร/างรายได/ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการสร/างอาชีพ สร/างรายได/ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช�น  
ค�าวัสดุ อุปกรณ�ในการฝeกอาชีพ และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 

100,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

11,341 บาท 

      
      

รวม 1   โครงการ  100,000 บาท  11,341 บาท 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 18 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการจัดซื้อถังขยะ เช�น ค�าถังขยะ และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องกับการ
ดําเนินโครงการ 

50,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

2 โครงการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะ 
ในชุมชน 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะในชุมชน เช�น ค�าปCาย ค�าวิทยากร  
และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 

100,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

กําลังดําเนินการ 

      
รวม 2   โครงการ  150,000 บาท  - 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.6  แผนงานการเกษตร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการรักน้ํา รักปVา รักษาแผ�นดิน เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการรักน้ํา รักปVา รักษาแผ�นดิน เช�น ค�าปCาย ค�าจัดซื้อต/นไม/ และ
ค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 
โอนลดมาตั้งจ�ายเป>นรายการใหม�  
-  โครงการรวมใจไทย ปลูกต/นไม/ เพื่อแผ�นดิน 

80,000 บาท 
 

9,050 บาท 

เงิน
งบประมาณ 

 
 

9,030   บาท 

2 โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช เช�น ค�าสํารวจและค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/อง
ในการดําเนินโครงการ 

50,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

      
รวม 2   โครงการ  130,000 บาท     9,030   บาท 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 19 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.7  แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู/สูงอายุ เพื่อจ�ายเป>นเบี้ยยังชีพผู/สูงอายุ สําหรับผู/ที่ขึ้นทะเบียนไว/ ภายในพื้นที่ ต.หนองโอ�ง 12,453,840 บาท เงินงบประมาณ 6,877,200 บาท 

2 โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู/พิการ เพื่อจ�ายเป>นเบี้ยยังชีพผู/พิการ สาํหรับผู/ที่ขึ้นทะเบียนไว/ ภายในพื้นที่ ต.หนองโอ�ง 2,196,480 บาท เงินงบประมาณ 1,161,600 บาท 

3 โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู/ปVวยเอดส� เพื่อจ�ายเป>นเบี้ยยังชีพผู/ปVวยเอดส� สําหรับผู/ที่ขึ้นทะเบียนไว/ ภายในพื้นที่ ต.หนองโอ�ง 224,400 บาท เงินงบประมาณ 109,000 บาท 

4 โครงการสนบัสนนุกองทุน สปสช.ท/องถิ่น เพื่อจ�ายเป>นเงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท/องถิ่น  
และการดําเนินโครงการของกองทุนฯ ในป งบประมาณ 2563 
- โครงการปCองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 (COVID-19) 
- โครงการสนับสนุนและส�งเสรมิกิจกรรม กรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
ในการปCองกันและแก/ไขปNญหาสาธารณสุข ป งบประมาณ 2563 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให/ความรู/ในการปCองกันโรคตดิต�อ เชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 (COVID-19)

- โครงการฟfgนฟูและเพิ่มศักยภาพสําหรับผู/ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต/น ป งบประมาณ 2563 
- การสนับสนุนและส�งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน�วยบรกิารหรือสถานบริการหรือ
หน�วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
1. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหนองโอ�ง  ในการดําเนินโครงการได/แก� 
1.1 โครงการลดความเสี่ยงของผู/ปVวยโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูง ป งบประมาณ 2563 
1.2 โครงการส�งเสริมพัฒนาการเดก็แรกเกิด - 5 ป  ป งบประมาณ 2563 
1.3 โครงการคัดกรองประชาชนกลุ�มเสี่ยงเพื่อค/นหาผู/ปVวยวัณโรคเชิงรุก ป งบประมาณ 2563 
1.4  โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน ป งบประมาณ 2563 
2. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ/านห/วยหิน ในการดําเนินโครงการได/แก� 
2.1 โครงการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดัน ป งบประมาณ 2563" 
2.2 โครงการ "ส�งเสริมสุขภาพผู/ปVวยโรคเรื้อรัง ป งบประมาณ 2563" 
2.3 โครงการเกษตรกรปลอดภัย ห�างไกลสารเคมี ป งบประมาณ 2563 

228,150 บาท เงินงบประมาณ 228,150 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 20 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

  

- การสนับสนนุให/กลุ�มหรือองค�กรประชาชนหรือหน�วยงานอื่นในพื้นที ่
1. ชมรมผู/สูงอายุตาํบลหนองโอ�ง ในการดําเนนิโครงการส�งเสริมสุขภาพผู/สงูอายุ 
ป งบประมาณ 2563 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน รพ.สต.หนองโอ�ง ในการดําเนินโครงการ ได/แก� 
2.1 โครงการส�งเสริมสุขภาพและปCองกันโรคข/อเข�าเสื่อม ป งบประมาณ 2563 
2.2 โครงการส�งเสริมการออกกําลังกายในชุมชน ป งบประมาณ 2563 
2.3 โครงการอาหารปลอดภัย ผักไร/สารพิษ ชวีิตยืนยาว ป งบประมาณ 2563 
3. ชมรมจักรยานตําบลหนองโอ�ง ในการดําเนนิโครงการส�งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรม
จักรยาน ป งบประมาณ 2563 
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ/าน รพ.สต.บ/านห/วยหิน ในการดําเนนิโครงการ
เพื่อนช�วยเพื่อน ช�วยผู/พิการ สานสัมพันธ�ในชุมชน ป งบประมาณ 2563 
5. ชมรมผู/สูงอายุของ รพ.สต.บ/านห/วยหิน ในการดําเนินโครงการสูงวัยอย�างสง�า  
ชราอย�างมีคุณค�า ป งบประมาณ 2563 
6. โรงเรียนวัดหนองหลุม ในการดําเนินโครงการเด็กรุ�นใหม�ห�างไกลยาเสพติด 
ป งบประมาณ 2563 

   

5 โครงการศูนย�ช�วยเหลือประชาชนขององค�กร
ปกครองส�วนท/องถิ่น 

เพื่อจ�ายเป>นค�าใช/จ�ายในการช�วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตาํบลหนองโอ�ง ที่ได/รับความ
เดือดร/อนด/านสาธารณภัยต�างๆ ด/านการส�งเสริมคุณภาพชวีิตและการปCองกันและควบคุม
โรคติดต�อ และเงินสาํรองจ�ายในกรณีที่จําเป>นเร�งด�วนฉุกเฉินโดยไม�ได/คาดการณ�ไว/ล�วงหน/า  
- ค�าใช/จ�ายเดินเครื่องสูบน้าํด/วยกระแสไฟฟCา (ช�วยเหลือด/านภัยแล/ง)  
- ค�าช�วยเหลือผู/ประสบวาตภัย, อัคคีภัย ในพื้นที่ตําบลหนองโอ�ง 
- ค�าจัดซื้อเจลแอลกอฮอล ตามโครงการปCองกันโรคติดต�อไวรัสโคโรน�า 2019 (COVID 19) 

300,000 บาท 
โอนเพิ่ม

งบประมาณ 
910,000 บาท 

 

เงินงบประมาณ  1,129,664.81บาท 

รวม 5   โครงการ  16,312,870 
บาท 

 9,505,614.81
บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 21 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.8  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการบริหารจัดการศูนย�ปฏิบัติการร�วมใน
การช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครอง
ส�วนท/องถิ่น อําเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุนองค�การบริหารส�วนตําบลยุ/งทะลาย ในการดําเนนิโครงการ
บริหารจัดการศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วน
ท/องถิ่นอําเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 เช�น ค�าจ/างเหมา
บริการพนักงานจ/าง ค�าจ/างเหมาถ�ายเอกสาร ค�าจัดซื้อวัสดุสํานกังาน และค�าใช/จ�ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข/องกับภารกิจหน/าที ่  

15,000  บาท เงิน
งบประมาณ 

15,000  บาท 

      

      
รวม 1   โครงการ  15,000  บาท  15,000  บาท 

 

สรุป ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด4านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

ตั้งไว/ตามแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ 2563 จํานวน .......46....... โครงการ  ดําเนินการแล/ว .....21..... โครงการ  กําลังดําเนินการ.....4.... โครงการ   
ยังไม�ได/ดําเนินการ ......21....... โครงการ 

คิดเป>นโครงการที่ดําเนินการแล/ว ร/อยละ ..........45.65........ ของโครงการที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 
งบประมาณที่ตั้งไว/ ทั้งสิ้น ......22,500,753..........บาท   เบิกจ�ายไปแล/ว ..........11,564,663.71....................บาท 
คิดเป>นงบประมาณที่เบิกจ�าย ร/อยละ ..........51.39........ ของงบประมาณที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 
 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 22 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด4านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปEญญาท4องถิ่น 
3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต� 
ประจําป  2563 

เพื่อจ�ายเป�นค�าโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต� ประจําป� 2563 เช�น ค�าปCาย  
ค�าอาหารพร/อมเครื่องดื่ม ค�าของขวัญสําหรับเล�นกิจกรรมผู/สงูอายุ ค�าจัดสถานที ่ 
และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ  

100,000 บาท 
โอนลด

งบประมาณไป 
(-50,000) บาท 

เงิน
งบประมาณ 

- 

2 โครงการจัดงานประเพณีแห�เทียนพรรษา 
ประจําป  2563 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการจัดงานประเพณีแห�เทียนพรรษา ประจําป  2563 เช�น ค�าปCาย  
ค�าดอกไม/ ธูปเทียน ค�าของสังฆทานถวายพระ และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องในการดําเนิน
โครงการ 

30,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

      
รวม 2   โครงการ  80,000 บาท  - 

 

สรุป ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด4านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปEญญาท4องถิ่น 

ตั้งไว/ตามแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ 2563 จํานวน .......2....... โครงการ  ดําเนินการแล/ว .....-..... โครงการ  กําลังดําเนินการ.....-.... โครงการ   
        ยังไม�ได/ดําเนินการ ......2..... โครงการ 

คิดเป>นโครงการที่ดําเนินการแล/ว ร/อยละ .........-......... ของโครงการที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 
งบประมาณที่ตั้งไว/ ทั้งสิ้น ......80,000..........บาท   เบิกจ�ายไปแล/ว ..........-....................บาท 
คิดเป>นงบประมาณที่เบิกจ�าย ร/อยละ ........-.......... ของงบประมาณที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 23 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด4านการกีฬา การแก4ไขปEญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ�กีฬาสนามฟุตซอล เพื่อจ�ายเป>นค�าวัสดุกีฬา เช�น ลกูฟุตบอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลาฯลฯ 50,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

25,105 บาท 

2 โครงการจัดการแข�งขันกีฬาภายในตําบล 

หนองโอ�ง 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการจัดการแข�งขันกีฬาภายใน ต.หนองโอ�ง  เช�น ค�าจัดสถานที ่ค�า
ถ/วยรางวัล เงินรางวัล ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าอาหาร และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/อง
ในการดําเนินโครงการ 

200,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

3 โครงการส�งเสริมสนบัสนุนกีฬาสําหรับเด็ก
และเยาวชนภายในตําบลหนองโอ�ง ประจําป  
2563 

เพื่อจ�ายเป>นค�าดําเนินการโครงการส�งเสริมสนบัสนุนกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชนภายใน 
ต.หนองโอ�ง ประจําป  2563 เช�น ค�าปCาย ค�าตอบแทนผู/ฝeกสอน และค�าใช/จ�ายอื่นที่
เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 

190,200 บาท เงิน
งบประมาณ 

90,000 บาท 

4 โครงการเข/าค�ายพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการเข/าค�ายพัฒนาเด็กและเยาวชน  เช�น ค�าปCาย
โครงการ ค�าตอบแทนวิทยากร และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 

30,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

5 ค�าจ/างออกแบบสระว�ายน้ํา เพื่อจ�ายเป>นค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานที่จ�ายให/แก�เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให/ได/มาซึ่งสิ่งก�อสร/าง ในการออกแบบสระว�ายน้าํ โครงการก�อสร/างสระว�ายน้ําบริเวณ
หลังอาคารปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

351,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณด/านหลงัอาคาร
ปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณด/านหลงับริเวณหลังอาคารปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง  (ตามแบบ อบต.เลขที่ 12/2563) ถมดินพร/อมปรับเกลี่ย  
กว/าง 20.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร.สูงเฉลี่ย 1.00เมตร โดยใช/ปริมาตรดินถม 1,440  
ลบ.ม. และลงหินคลุกปรับเกลี่ย 

496,500 บาท เงิน
งบประมาณ 

475,400 บาท 

7 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายภายในพื้นที ่ 
ต.หนองโอ�ง 

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย และติดตั้งภายในพื้นที่ ต.หนองโอ�ง เป>นการส�งเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ให/หันมาใส�ใจในการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพร�างกายที่เข็งแรง ห�างไกลจากโรคภัย 

280,000 บาท งบประมาณ
จากกองทุน

พัฒนาไฟฟCาฯ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

รวม   7  โครงการ  1,597,700 บาท  590,505 บาท 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 24 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด4านการกีฬา การแก4ไขปEญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
4.2  แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการให/ความรู/ ปCองกันภัยยาเสพติด 
แก�เด็กนักเรียนเละเยาวชน 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการให/ความรู/การปCองกันภัยยาเสพติดแก�เด็กนักเรียนและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลหนองโอ�ง เช�น ค�าวิทยากร และค�าใช/จ�ายอื่นที่เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 

40,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

2 สนับสนนุงบประมาณปCองกันและแก/ไข
ปNญหายาเสพติด จ.สุพรรณบุรี 

เพื่อจ�ายเป>นเงินอุดหนุน"ที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี" ในการดําเนนิโครงการ
รณรงค�ปCองกันและแก/ไขปNญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสพุรรณบรุี ประจําป  2563 

50,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

รวม  2  โครงการ  90,000 บาท  - 
 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด4านการกีฬา การแก4ไขปEญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการติดตั้งกล/องวงจรปLดภายใน 
ตําบลหนองโอ�ง 

เพื่อจ�ายเป>นโครงการติดตั้งกล/องวงจรปLดภายใน ต.หนองโอ�ง สาํหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร จํานวน 8 จุด (ตามแบบ อบต.เลขที่ 15/2563) 

496,500 บาท เงิน
งบประมาณ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

      

รวม 1  โครงการ  496,500 บาท  - 
 

สรุป ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด4านการกีฬา การแก4ไขปEญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

ตั้งไว/ตามแผนการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ 2563 จํานวน ....10.... โครงการ  ดําเนินการแล/ว ....3.... โครงการ  กําลังดําเนินการ....2....โครงการ  ยังไม�ได/ดําเนนิการ ....5....โครงการ 

คิดเป>นโครงการที่ดาํเนินการแล/ว ร/อยละ ........30.......... ของโครงการที่ตั้งไว/ทัง้หมดประจําป งบประมาณ 2563 

งบประมาณที่ตัง้ไว/ ทัง้สิน้ ......2,184,200..........บาท   เบิกจ�ายไปแล/ว ..........590,505...................บาท 

คิดเป>นงบประมาณที่เบิกจ�าย ร/อยละ .......27.04........... ของงบประมาณที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 25 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด4านการพัฒนาการบริหารและการปกครอง 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการปกปCองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการปกปCองสถาบนัสําคัญของชาติ เช�น ค�าปCาย และค�าใช/จ�ายที่
เกี่ยวข/องกับการดําเนินโครงการ 

100,000 
โอนลด

งบประมาณไป 
(-25,600) บาท 

เงิน
งบประมาณ 

20,150 บาท 

2 โครงการฝeกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ คณะ
ผู/บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู/นาํชุมชน 
ข/าราชการ พนักงาน และลูกจ/าง 

เพื่อจ�ายเป>นโครงการฝeกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู/บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผู/นาํชุมชน ข/าราชการ พนักงานและลูกจ/าง เช�น ค�าเดินทาง  
ค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก และค�าใช/จ�ายอื่น ๆ ในการศึกษาดูงานหรืออบรมสัมมนาของคณะ
ผู/บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผู/นาํชุมชน พนักงานส�วนตําบล ลูกจ/างประจําและพนักงาน
จ/าง ฯลฯ   

400,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

3 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู�บ/าน/
ประชาคมตําบลเพื่อรับฟNงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท/องถิ่น ฯลฯ 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการจัดประชุมประชาคมหมู�บ/าน/ประชาคมตําบลเพื่อรับฟNงความ
คิดเห็นของประชาชน เช�น ค�าปCายโครงการ ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม และค�าใช/จ�ายอื่น
ที่จําเป>นในการดําเนนิโครงการ 
 

30,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

ดําเนินการ 
โดยไม�ได/ใช/
งบประมาณ 

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได/ 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได/ ประจําป  2563  
เช�น ค�าปCาย และค�าใช/จ�ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 

600 บาท เงิน
งบประมาณ 

ดําเนินการ 
โดยไม�ได/ใช/
งบประมาณ 

5 โครงการจ/างเหมาสาํรวจและนําเข/าข/อมูล
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร/างขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการจ/างเหมาสํารวจและนาํเข/าข/อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีทีด่ิน
และสิ่งปลูกสร/างขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง เช�น ค�าปCาย และค�าใช/จ�ายอื่นที่
เกี่ยวข/องในการดําเนินโครงการ 

500,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

รวม 5   โครงการ  1,005,000 บาท  20,150 บาท 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 26 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด4านการพัฒนาการบริหารและการปกครอง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/เป8าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 โครงการฝeกทบทวนอาสาสมัครปCองกันภัย 
ฝVายพลเรือน 

เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการฝeกทบทวนอาสาสมัครปCองกันภัยฝVายพลเรือน เช�น ค�าปCายไว
นิล ค�าอาหารว�างพร/อมเครื่องดื่มค�าวิทยากรและค�าใช/จ�ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข/องในการดําเนิน
โครงการ 

50,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

2 ก�อสร/างถังเก็บน้ําใสขนาด 100 ลบ.ม. 
บริเวณอาคารปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ก�อสร/างถังเก็บน้ําใสขนาด 100 ลบ.ม.บริเวณอาคารปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.หนองโอ�ง (ตามแบบ อบต.เลขที่ 13/2563) 

470,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

3 โครงการต�อเติมหลังคาอาคารปCองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองโอ�ง บริเวณ
ด/านหลังอาคารปCองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอบต.หนองโอ�ง หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง 

ต�อเติมหลังคาอาคารปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองโอ�ง บริเวณด/านหลงั
อาคารปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.หนองโอ�ง หมู�ที่ 10 ต.หนองโอ�ง  
(ตามแบบ อบต.เลขที่ 11/2563) ปริมาณงาน งานต�อเติมหลังคาโครงเหล็กติดแผ�นเมทัล
ชีท ด/านหลังอาคารขนาดกว/าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พื้นที ่80 ตร.ม. 

155,500 บาท เงิน
งบประมาณ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

4 โครงการจุดบริการประชาชน เพื่อจ�ายเป>นค�าโครงการจุดบริการประชาชน โดยมีค�าใช/จ�ายประกอบด/วย  ค�าปCาย  
ค�าน้ําดื่ม และค�าใช/จ�ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข/องกับการดําเนินโครงการ 

40,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

4,755 บาท 

รวม 4  โครงการ     
 

สรุป ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด4านการพัฒนาการบริหารและการปกครอง 

ตั้งไว/ตามแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ 2563 จํานวน .......9....... โครงการ  ดําเนินการแล/ว .....4..... โครงการ  กําลังดําเนินการ.....2.... โครงการ  ยังไม�ได/ดําเนินการ ......3....... โครงการ 

คิดเป>นโครงการที่ดําเนินการแล/ว ร/อยละ .........44.44......... ของโครงการที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 

งบประมาณที่ตั้งไว/ ทั้งสิ้น ......1,720,500..........บาท   เบิกจ�ายไปแล/ว ..........24,905...................บาท 

คิดเป>นงบประมาณที่เบิกจ�าย ร/อยละ ........1.45.......... ของงบประมาณที่ตั้งไว/ทั้งหมดประจําป งบประมาณ 2563 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 27 

บัญชีครุภัณฑ� ตามแผนพัฒนาท4องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ที่ได4มีการดําเนินการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลําดับ รายการ รายละเอียด/เป8าหมายในการจัดซื้อครุภัณฑ� 
งบประมาณ 

ป  2563 
แหล�งเงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายจริง 

1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม�ต่าํกว�า 2,400 ซีซี หรือมีกําลัง
เครื่องยนต�สูงสุดไม�ต่ําหว�า 90 กิโลวัตต� 
จํานวน  1  คัน 

เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อใช/ในการปฏิบตัิงานราชการและภารกิจ
ตามอํานาจหน/าที ่
 

1,288,000 บาท เงิน
งบประมาณ 

- 

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล/อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต�สูงสุดไม�ต่าํกว�า 170 
กิโลวัตต� 
- แบบบรรทุกน้าํ  จํานวน 1 คัน 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน ในการช�วยเหลือปCองกันและแก/ไขปNญหาภัยแล/ง 
ในพื้นเขตพื้นที่ตาํบลหนองโอ�ง ตามภารกิจและอํานาจหน/าที ่

2,500,000 บาท เงินสะสม กําลังดําเนินการ 

3 ครุภัณฑ�ไฟฟCาและวิทยุ - กล/องวงจรปLด 
(CCTV) ในการติดตั้งภายในพื้นที่ ต.หนองโอ�ง 

เพื่อจ�ายเป>นโครงการติดตั้งกล/องวงจรปLดภายใน ต.หนองโอ�ง สาํหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร จํานวน 8 จุด (ตามแบบ อบต.เลขที่ 15/2563) 

496,500 บาท เงิน
งบประมาณ 

กําลังดําเนินการ 

4 ครุภัณฑ�การศึกษา  - ชุดอุปกรณ�การศึกษา  
( DVTV ) 

เพื่อเป>นการดําเนินการจัดหาชุดอุปกรณ�ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด/วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV โดยดําเนินการทางพัสดุในการจัดหาชุดอุปกรณ� ตามขอบเขตรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภณัฑ� ที่กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท/องถิ่นกําหนดขึ้นเป>นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู/ในระดับปฐมวัย ตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อ
จัดจ/างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข/อง  
ประจําศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ/านห/วยหิน หมู�ที่ 13 ต.หนองโอ�ง 

30,700 บาท เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กําลังดําเนินการ 

5 ครุภัณฑ�กีฬา – เครื่องออกกําลังกาย 
ในการติดตั้งภายในพื้นที ่ต.หนองโอ�ง 

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย และติดตั้งภายในพื้นที่ ต.หนองโอ�ง เป>นการส�งเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ให/หันมาใส�ใจในการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพร�างกายที่เข็งแรง ห�างไกลจากโรคภัย 

280,000 บาท งบประมาณ
จากกองทุน

พัฒนาไฟฟCาฯ 

กําลังดําเนินการ 

รวม 5  รายการ     

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 28 

สรุปจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท4องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) และจํานวนโครงการที่ได4ปฏิบัต ิ
ประจําป งบประมาณ 2563 (ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563) 

องค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง อําเภออู�ทอง จ.สุพรรณบุร ี
 

ยุทธศาสตร� 

จํานวนโครงการ 

คิดเปNนร4อยละ 
ที่ปรากฏอยู�ใน

แผนพัฒนาท4องถิ่น 

(ช�วงป  พ.ศ.2563) 

ที่ตั้งไว4ตามแผนการ

ดําเนินงาน ประจําป 

งบประมาณ 2563 

จํานวนโครงการที่ได4

ปฏิบัติจริง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านโครงสร/างพื้นฐาน 115 44 28 38.26 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านคุณภาพชีวิต 62 46 25 74.19 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปNญญาท/องถิ่น 

3 2 - 66.66 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านกีฬา การแก/ไขปNญหายาเสพติด  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

14 10 5 71.42 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการบริหารและการปกครอง 12 9 6 75.00 

รวมทั้งสิ้น 206 111 64 53.88 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 29 

การเบิกจ�ายงบประมาณ ประจําป งบประมาณ 2563 (ตั้งแต�เดือนตลุาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563) 
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง อําเภออู�ทอง จ.สุพรรณบุร ี

ยุทธศาสตร� 

งบปกต ิ เงินสะสม 
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 

เงินนอกงบประมาณอื่นๆ 
ที่ดําเนินการในพื้นที่ 

รวม 

จํานวนเงิน 
ร4อยละ 

จํานวนเงิน 
ร4อยละ 

จํานวนเงิน 
ร4อยละ 

จํานวนเงิน 
ร4อยละ 

ตั้งไว4 เบิกจ�าย ตั้งไว4 เบิกจ�าย ตั้งไว4 เบิกจ�าย ตั้งไว4 เบิกจ�าย 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ด/านโครงสร/างพื้นฐาน 

9,033,400 3,929,541 48.56 4,172,600 4,162,600 51.44 21,909,100 - - 35,115,100 8,092,141 23.04 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ด/านคุณภาพชีวิต 

22,395,898 11,490,508.71 99.36 - - - 104,855 74,155 0.64 22,500,753 11,564,663.71 51.40 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/าน
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปNญญาท/องถิ่น 

80,000 - - - - -  - - 80,000 - - 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ด/านกีฬา การแก/ไขปNญหา 
ยาเสพตดิ และความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย�สิน 

1,904,200 590,505 100 - - - 280,000 - - 2,184,200 590,505 27.04 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/าน 
การบริหารและการปกครอง 

1,720,500 24,905 100 - - - - - - 1,720,500 24,905 1.45 

รวมทั้งสิ้น 35,133,998 16,035,459.71 79.10 4,172,600 4,162,600 20.53 22,293,955 74,155 0.37 61,600,553 20,272,214.71 32.91 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท4องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563  (ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563) 
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง อําเภออู�ทอง จ.สุพรรณบุร ี

 

 

ยุทธศาสตร� 

 

จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการแล4ว

เสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยู�ในระหว�าง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่

ยังไม�ได4ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่

เพิ่มเติม 

จํานวนโครงการที่

ยกเลิก 

รวมจํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านโครงสร/าง

พื้นฐาน 

25 56.82 3 6.82 15 34.09 5 11.36 1 2.27 44 100 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านคุณภาพชีวิต 21 45.65 4 8.70 21 45.65 2 4.35 - - 46 100 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญา
ท/องถิ่น 

- - - - 2 100.00 - - - - 2 100 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านกีฬา การ
แก/ไขปNญหายาเสพติด และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย�สนิ 

3 30.00 2 20.00 5 50.00 - - - - 10 100 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการบริหาร
และการปกครอง 

4 44.44 2 22.22 3 33.33 - - - - 9 100 

รวมทั้งสิ้น 53 47.75 11 9.91 46 41.44 7 5.15 1 0.90 111 100 
 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโอ�ง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1 )             หน/า 1 

 
 

 

 

 


