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รายงานผลการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ของส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ไม่มีโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์นี้) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1.1 โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพเทศบาล
ต าบลหนองหลวง 
 

70,000 

 
20,000 8,370 41,630 40.53   

2.1.2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 
 

30,000 110,000 140,000 0 100   

2.1.3 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

50,000 - 12,100 37,900 

 
24.20   

2.1.4 โครงการอบรม
ส่งเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหนอง
หลวง 
 
 

30,000 - - 30,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ  



 
 

- ๒ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
2.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.2.1 โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม
ประกวดโคมบวับูชาประเภท
ตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่และ
กิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่บูชา
พระ เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์
วันวิสาขบูชา 
 

10,000 

 
- - 10,000  ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID 2019  

2.2.2 โครงการสืบสาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว
พ้ืนบ้าน 
 

120,000 120,000 - 0  

(เป็นการโอนลดไม่ได้
ด าเนินโครงการ) 

ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID 2019  

2.2.3 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 
 

100,000 76,500 23,500 0 23.50  

(โอนลด 76,500 = 76.50 ) 
 

2.2.4 โครงการจัดงาน
ประเพณีบั้งไฟ 
 

200,000 200,000 - 0  

(เป็นการโอนลดไม่ได้
ด าเนินโครงการ) 

ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID 2019  
2.2.5 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 

50,000 40,000 - 10,000  

(เป็นการโอนลดไม่ได้
ด าเนินโครงการ) 

ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID 2019  



 
 

- ๓ - 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
2.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.2.6 โครงการจัดงาน
แข่งขันกีฬาและเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
 

300,000 

 
300,000 - 0  

(เป็นการโอนลดไม่ได้
ด าเนินโครงการ) 

ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID 2019  

2.2.7 โครงการสักการะ
หลวงพ่อองค์ด า งามล้ า
ประเพณี ชมของดีเมือง
สว่างแดนดิน 

50,000 50,000 - 0  

(เป็นการโอนลดไม่ได้
ด าเนินโครงการ) 

ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID 2019  

 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 11 โครงการ ด าเนินโครงการ 4 โครงการ ไม่สามารถด าเนินโครงการ จ านวน 7 โครงการ  เนื่องจากสถานการณ์   COVID 2019 ท าให้โครงการบาง
โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 และ ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๔ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
3.1.1 โครงการประเมิน
คุณภาพภายในและ
กิจกรรมนิเทศโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

5,000 

 
- 4,803 197 ด าเนินโครงการ 

(96.06 ) 
 

3.1.2 โครงการร่วมงาน
มหกรรมทางวิชาการ
การศึกษาระดับต่างๆ 
 

30,000 - - 30,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ  

3.1.3 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,224,420 

 
24,000 1,127,020 73,400 ด าเนินโครงการ  

(92.05 ) 
โอนลด (1.96  ) 

 

ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

3.1.4 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงานของ ทต.
หนองหลวง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

76,500 - 65,900 10,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(86.14 ) 
 



 
 

- ๕ - 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
3.1.5 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของอปท. และแผนพัฒนา
การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลหนองหลวง 

5,000 

 
- - 5,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ  

3.1.6 โครงการอุดหนุนจัด
งานวันแม่  ส าหรับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนอง
หลวง 
 

25,000 - - 25,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ  

3.1.7 โครงการค่าอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด สพฐ.ใน
เขตพื้นท่ี 

2,716,000 

 
24,000 

(โอนเพ่ิม) 
2,739,920 80 ด าเนินโครงการ  

(99.98 ) 
 

ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

3.1.8 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

100,000 75,000 (โอนลด) - 25,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ ์
โควิด 2019 จึงยังไม่

สามารถด าเนินโครงการได ้
3.1.9 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

20,000 - - 20,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ ์
โควิด 2019 จึงยังไม่

สามารถด าเนินโครงการได ้



 
 

- ๖ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3.2 แผนงานงบกลาง 
3.2.1 โครงการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

102,000 

 
- 100,000 2,000 ด าเนินการโครงการ 

(98.04 ) 
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

3.2.2 โครงการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

10,147,200 - 9,818,500 328,700 ด าเนินการโครงการ 

(96.76 ) 
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

3.2.3 โครงการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 
 

2,880,000 

 
 2,532,600 347,400 ด าเนินการโครงการ 

(87.94 ) 
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

3.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
3.3.1 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

 70,000  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

30,000 
(โอนลด) 

25,937 14,063 ด าเนินการโครงการ 

(64.84 ) 
 

3.3.2 โครงการพัฒนาตลาด
สดเทศบาลต าบลหนอง
หลวงสู่มาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อ 
 

30,000 - - 30,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ ์
โควิด 2019 จึงยัง 

ไม่สามารถด าเนินโครงการ
ได ้



 
 

- ๗ - 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
3.3.3 โครงการอุดหนุน
กิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 1-12 
 

240,000 

 
- 240,000 0 100   

 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 14 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 8 โครงการ ไม่ได้ด าเนินโครงการ จ านวน 6 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์   COVID 2019 ท าให้โครงการ 
บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 และ ไม่สามารถด าเนินโครงการได้



 
 

- ๘ - 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 

วงเงินตามสัญญา  
งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
4.1.1 โครงการโครงการ
ส่งเสริมการจัดการขยะใน
ชุมชน 

70,000 

 
- - 70,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ ์

โควิด 2019 จึงยัง 
ไม่สามารถด าเนินโครงการ

ได ้
4.2 แผนงานการเกษตร 
4.2.1 โครงการปลูกต้นไม้
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน ประจ าปี  
2564 
 

30,000 19,000 

(โอนลด) 
10,482 518 ด าเนินการโครงการ 

(95.25 ) 
 

 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งหมด 2 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์   COVID 2019 ท าให้โครงการ 
บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 และ ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๙ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
5.1.1 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
 

100,000 

 
63,800  
(โอนลด) 

25,656 10,544 ด าเนินการโครงการ 

(70.87 ) 
 

5.1.2 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและควบคุม
ไฟป่าเทศบาลต าบล
หนองหลวง 
 

20,000 20,000 

(โอนลด) 
- 0 (เป็นการโอนลดไม่ได้

ด าเนินโครงการ) 
ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID 2019  

5.1.3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
เจ้าหน้าท่ีแพทย์ฉุกเฉิน 
 

25,000 

 
25,000 

(โอนลด) 
- 0 (เป็นการโอนลดไม่ได้

ด าเนินโครงการ) 
ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID 2019  

5.1.4 โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมความรู้และ
เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

20,000 18,000 

(โอนลด) 
- 2,000 (เป็นการโอนลดไม่ได้

ด าเนินโครงการ) 
ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID 2019  



 
 

- ๑๐ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2.1 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ  
2564 
 

30,000 

 
- - 30,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ ์

โควิด 2019 จึงยัง 
ไม่สามารถด าเนินโครงการ

ได ้

5.2.2 โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
 

250,000 - 245,020 4,980 ด าเนินโครงการ 

(98.00 ) 
 

5.2.3 โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง 
 

650,000 

 
- 632,099.06 

 
17,900.94 ด าเนินโครงการ 

(97.25 ) 
 

5.2.4 โครงการจ้างที่
ปรึกษาวิจัยประเมิน
เทศบาลต าบลหนอง
หลวง 
 

20,000 - - 20,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ  

5.2.5 โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000 - - 30,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ ์
โควิด 2019 จึงยัง 

ไม่สามารถด าเนินโครงการ
ได ้



 
 

- ๑๑ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2.6 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
 

7,000 

 
- 7,000 - ด าเนินโครงการ 

(100 ) 
 

5.2.7 โครงการจิตอาสา 
"เราท าความดีด้วยหัวใจ" 
 

30,000 25,000 

(โอนลด) 
- 5,000 (เป็นการโอนลดไม่ได้

ด าเนินโครงการ) 
ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID 2019  

5.2.8 โครงการขอรับ
การสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี  
 

35,000 

 
- 13,547.67 21,452.33 ด าเนินโครงการ 

(38.71 ) 
 

5.2.9 โครงการขอรับ
การสนับสนุนเพื่อ
ให้บริการแก่ผู้บริจาค
โลหิตในพ้ืนที่อ าเภอ
สว่างแดนดิน  
 

5,000 - - 5,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ ์
โควิด 2019 จึงยัง 

ไม่สามารถด าเนินโครงการ
ได ้



 
 

- ๑๒ - 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2.10 โครงการ
กฎหมายน่ารู้สู่เยาวชน 
 

30,000 

 
- - 30,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ ์

โควิด 2019 จึงยัง 
ไม่สามารถด าเนินโครงการ

ได ้
5.2.11 โครงการรวม
น้ าใจต้านภัยยามยาก 
 

15,000 - 15,000 - ด าเนินโครงการ 

(100 ) 
 

5.2.12 โครงการเฝ้ารับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีในการพระราชทาน
ปริญยาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลยัราชภฎัเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
การศึกษา 2559-2560 
 

- 
 

31,200  
(โอนเพ่ิม) 

21,600 9,600 ด าเนินโครงการ 

(69.23 ) 
 

5.2.13 โครงการส ารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  
(งานบริหารงานคลัง) 

150,000 20,000 

(โอนลด) 
- 130,000 (เป็นการโอนลดไม่ได้

ด าเนินโครงการ) 
ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID 2019  

 



 
 

- ๑๓ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.3 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
5.3.1 โครงการถมดิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลต าบล
หนองหลวง หมู่ที่ 1 
 

181,000 

 
- 151,000 30,000 ด าเนินโครงการ 

(83.43 ) 
 

5.3.2 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลหนอง
หลวง หมู่ที่ 1 
 

1,538,000 - - 1,538,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ  

5.3.3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปา หมู่ที่ 1 
  

- 
 

496,900 

(โอนตั้งรายการใหม่) 
495,000 1,900 ด าเนินโครงการ 

(99.62 ) 
 

5.3.4 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลต าบล
หนองหลวง หมู่ที ่1 

- 75,500  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

75,000 500 ด าเนินโครงการ 

(99.34 ) 
 

 



 
 

- ๑๔ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.3 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
5.3.5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อง 
(ซอยใจ สายตี) 
 

- 
 

88,000 

(โอนตั้งรายการใหม่) 
82,000 6,000 ด าเนินโครงการ 

(93.18 ) 
 

5.3.6 โครงการก่อสร้างรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลต าบล
หนองหลวง หมู่ที่ 1 
 

- 537,500  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

393,000 144,500 ด าเนินโครงการ 

(73.12 ) 
 

5.3.7 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 
3 หมู่ที่ 11 บ้านหนอง
เม็ก (ฝายหลวง) 
  

- 21,000  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

20,000 1,000 ด าเนินโครงการ 

(95.24 ) 
 

5.3.8 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า  คสล.มอก.ชั้น 
3 พร้อมวางบ่อพัก คสล. 
ระหว่าง หมู่ที่ 10 ถึง  
หมู่ที่ 1 

- 408,000 
(โอนตั้งรายการใหม่) 

405,000  
 

3,000 ด าเนินโครงการ 

(99.26 ) 
 



 
 

- ๑๕ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.3 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
5.3.9 โครงการวางทอ่
ระบายน้ า  คสล.มอก.ช้ัน 3 
พร้อมวางบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 
1 บ้านหนองหลวง (ซอย
บ้านยายจ่อย) 
 

- 
 

159,000 

(โอนตั้งรายการใหม่) 
157,500 1,500 ด าเนินโครงการ 

(99.06 ) 
 

5.3.10 โครงการขุดร่อง
ระบายน้ าพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  คสล.มอก.ช้ัน 3 
พร้อมวางบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 
6 บ้านหนองย่างช้ิน (ซอย
ข้างแปลง) 
 

- 58,000  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

58,000 - ด าเนินโครงการ 

(100 ) 
 

5.3.11 โครงการขุดบ่อพักน้ า
เพื่อใช้ส าหรับงานอัคคีภัย หมู่
ท่ี 1 บ้านหนองหลวง(ภายใน
แหล่งน้ าหนองหลวง)  
 

- 27,000  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

27,000 - ด าเนินโครงการ 

(100 ) 
 

5.3.12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ่อ
ขยะ บ้านหนองหลวง หมู่ 1 

- 51,700  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

51,200 500 ด าเนินโครงการ 

(99.03 ) 
 

 



 
 

- ๑๖ - 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณที่ใช้/ 
วงเงินตามสัญญา  

งบประมาณคงเหลือ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.3 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
5.3.13 โครงการก่อสร้าง
ลานจอดรถ คสล.หน้าตลาด
สด หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก 
 

- 
 

360,000 

(โอนตั้งรายการใหม่) 
358,500 1,500 ด าเนินโครงการ 

(99.58 ) 
 

5.3.14 โครงการก่อสร้าง
อาคารกู้ชีพกู้ภัย เทศบาล
ต าบลหนองหลวง หมู่ที่ 1 
บ้านหนองหลวง 
 

- 305,000  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

303,500 1,500 ด าเนินโครงการ 

(99.51 ) 
 

5.3.15 โครงการเทพื้น คสล.
ด้านข้างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหลวง 
เพื่อปรับปรุงเป็นท่ีจอดรถ หมู่
ท่ี 1 บ้านหนองหลวง 
 

- 63,000  
(โอนตั้งรายการใหม่) 

61,500 1,500 ด าเนินโครงการ 

(97.62 ) 
 

 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้งหมด 32 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 26 โครงการ ไม่ได้ด าเนินโครงการ จ านวน 6 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์   COVID 2019 ท าให้โครงการ 
บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 และ ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
 


