




1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด้าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด้าเนินการ ด้านเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายเหมือน 400,800          - 400,800        กองช่าง √

กลาง - หัวนาตาแบบ  หมุ่ท่ี  1  บ้านโป่งแดง

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 90,900.00        - 90,900.00      กองช่าง √

บ้านโนน  หมู่ท่ี  2

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลักต่่า - 319,600          - 319,600        กองช่าง √

คลองสะพาน  หมู่ท่ี  2  บ้านโนน

4 โครงการเปล่ียนหลังคาอาคารศาลา 3-8 399,500          - 399,500        กองช่าง √

เป็นแผ่นเมทัลชีล  พร้อมทาสีกันสนิม

โครงสร้าง  หมู่ท่ี  3  บ้านน ่าฉ่า

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 206,700          - 206,700        กองช่าง √

สายหนองกระสา - หนองแวง  ช่วงท่ี  1
หมู่ท่ี  3  บ้านน ่าฉ่า

รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล้าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด้าเนินงาน

ผลการด้าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ้าปี  2566



1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด้าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด้าเนินการ ด้านเนินการ แล้วเสร็จ

รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล้าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด้าเนินงาน

ผลการด้าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ้าปี  2566

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 398,200          - 398,200        กองช่าง √

สายหลักถนน  อบจ. - บ้านโกรกกระหาด

หมู่ท่ี  4

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 241,000          - 241,000        กองช่าง √

แอสฟัลต์คอนกรีต  สายหนองม่วง - นิคม

สหกรณ์ขามทะเลสอ  หมู่ท่ี  5

8 โครงการติดตั งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซล 159,000          - 159,000        กองช่าง √

ภายในหมู่บ้านหนองม่วง  หมู่ท่ี  5

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยข้าง 105,300          - 105,300        กองช่าง √

รพ.สต. - รร.โป่งแดง  หมู่ท่ี  6  

บ้านโป่งบูรพา

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยบ้าน 63,200            - 63,200          กองช่าง √

น้าพยุง - คลองน้อย  หมู่ท่ี  6

บ้านโป่งบูรพา



1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด้าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด้าเนินการ ด้านเนินการ แล้วเสร็จ

รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล้าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด้าเนินงาน

ผลการด้าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ้าปี  2566

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หัวนาตาปุ๊ก- 231,700          - 231,700        กองช่าง √

ท่อตาลอย  ช่วงท่ี  2  หมู่ท่ี  6  

บ้านโป่งบูรพา

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยตาอ่อน 158,400          - 158,400        กองช่าง √

หมู่ท่ี  7  บ้านโป่งสุริยา

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายชาญชัย - 153,300          - 153,300        กองช่าง √

แคนดี   หมู่ท่ี  7  บ้านโป่งสุริยา

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกลาง - 408,700          - 408,700        กองช่าง √

ปากอ่าว  หมู่ท่ี  7  บ้านโป่งสุริยา

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสระอีตุ่น- 282,000          - 282,000        กองช่าง √

บ้านตาจวบ  หมู่ท่ี  7  บ้านโป่งสุริยา

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 88,300            - 88,300          กองช่าง √

หน้าโรงสีตาหวัง  หมู่ท่ี  8  

บ้านน ่าฉ่าสายชล



1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด้าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด้าเนินการ ด้านเนินการ แล้วเสร็จ

รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล้าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด้าเนินงาน

ผลการด้าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ้าปี  2566

17 โครงการก่อสร้างถนนดิน  สายนาน้อย 110,700          - 110,700        กองช่าง √

สวนตาเสน่ห์  หมู่ท่ี  8  บ้านน ่าฉ่าสายชล

รวม  17  โครงการ 3,817,300       3,817,300     17



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้้า  คลองน้้า  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ

(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการเงินช่วยเหลืองบประมาณ 200,000     - 400,800     ส้านักปลัด √

รายจ่ายเฉพาะการประปา  อบต.โป่งแดง

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน



2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1  สนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์กร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา 130,000        อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต./พนักงานส่วนต าบล/ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง/ผู้น าชุมชนและกลุ่ม สมาชิกสภา  อบต./พนักงานส่วนต าบล/

อาชีพต่างๆ ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง/ผู้น าชุมชนและ

กลุ่มอาชีพต่างๆ

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายในชีวติ ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายในชีวติ 10,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
ประจ าวันแก่เจ้าหน้าท่ี ,สมาชิกสภา อบต.โป่งแดง, ประจ าวันแก่เจ้าหน้าท่ี ,สมาชิกสภา 

ผู้น าชุมชนและประชาชนท่ัวไป อบต.โป่งแดง ,ผู้น าชุมชนและประชาชน

ท่ัวไป

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ



2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.2  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส านักงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปัจจุบัน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 20,000          อบต.โป่งแดง กองคลัง √
ทรัพย์สิน

75,773          

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน



2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคม 5,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
หมู่บ้าน  ต าบล

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม 20,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชด าริ

3 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดกิจกรรมโครงการ 20,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
อบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา  อบต. พนักงานส่วนต าบล

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)



2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

4 โครงการป้องกันและรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือป้องกันและรักษาท่ีดินสาธารณ 100,000         อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
ประโยชน์

5 โครงการด าเนินการตามโครงการอันเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการด าเนินการตามโครงการ 10,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
แนวนโยบายรัฐบาล อันเป็นแนวนโยบายรัฐบาล

6 โครงการจัดท าป้ายบอกทางป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดท าป้ายบอกทางป้าย 30,000          อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √
โคราชจีโอพาร์ค ประชาสัมพันธ์โคราชจีโอพาร์ค



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

3.1  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมสุขภาพ 10,000          อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √
ใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง อนามัยใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 42,500          อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √
(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, 28,250          อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √
(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา

นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ผู้เรียน

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 128,625        อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √
(อาหารกลางวัน) (อาหารกลางวัน)

โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดงน ้าฉ่า อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดงน ้าฉ่า 504,000       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √

สามัคคี  (สพฐ.) สามัคคี  (สพฐ.)

(อาหารกลางวัน)

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) 315,000       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √

(อาหารกลางวัน)

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 231,000       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √

(สพฐ.)

(อาหารกลางวัน)

1,050,000     

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/รายการ



4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการน้อมร าลึกเน่ืองในโอกาสวันคล้าย ค่าใช้จ่ายในโครงการน้อมร าลึกเน่ืองในโอกาส 5,000             อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิน

ภูมิพลอดุลยเดชบรมมนาถบพิตร ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมนาถบพิตร

2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5,000             อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

เจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี

3 โครงการน้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันพระบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายพระบรม 10,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ



4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

4 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 20,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
พระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณบดินทรเทพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกร

วรางกูร ณบดินทรเทพวรางกูร

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา



4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม 40,000           อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √
ออกพรรษา

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี 5,000             อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √
ลอยกระทง

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา



4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

4.2  ส่งเสริมการมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด านเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 15,000           อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √

15,000           

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/รายการ



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือเอดส์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 100,000        อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ต าบลโป่งแดง เสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ

ต าบลโป่งแดง

2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการต าบลโป่งแดง ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้าง 20,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

คุณภาพชีวิตผู้พิการต าบลโป่งแดง

3 โครงการวันผู้สูงอายุประจ าต าบลโป่งแดง ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ 30,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ประจ าต าบลโป่งแดง

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือเอดส์

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ผู้ดูแลด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ผู้พิการภายในต าบลโป่งแดง ศักยภาพผู้ดูแลด้านสุขภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุและผู้พิการภายใน

ต าบลโป่งแดง

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือเอดส์

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวต าบลโป่งแดง ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและ 10,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ครอบครัวต าบลโป่งแดง

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือเอดส์

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 12,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

2 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,990,000     อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

3 โครงการจ่ายเบ้ียความพิการ จ่ายเบ้ียความพิการ 1,820,000     อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

11,822,000  

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/รายการ



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จักการแข่งขันกีฬา 150,000        อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 2,000           อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √

152,000        

โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการ 15,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่,ช่วงเทศกาล

สงกรานต์  และเทศกาลต่างๆ

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ 40,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
ประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ

3 โครงการฝึกอบรม  อปพร.  ในต าบลโป่งแดง ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม 100,000         อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
อปพร.  ในต าบลโป่งแดง

ล าดับ โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

4 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและอัคคีภัย ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผน 40,000        อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ป้องกันและอัคคีภัย

5 โครงการอบรมให้ความรู้  เพ่ือสร้างความ ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ 30,000        อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สินของประชาชน

โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

สถานะการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการส ารองจ่าย ช่วยเหลือกรณีจ าเป็นหรือบรรเทา 309,965      อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ความเดือดร้อนของประชาชน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.4  ส่งเสริมสนับสนุนและดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 160,000        อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

โครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข  ท้ัง  8  หมู่บ้าน

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.4  ส่งเสริมสนับสนุนและดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000        อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานธารณสุข

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรณรงค์ 40,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
โรคพิษสุนัขบ้าและแมว ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว

2 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรณรงค์ 100,000         อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
โรคไข้เลือดออก ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

3 โครงการป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อและรักษา ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน 20,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
พยาบาลกรณีโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา  2019  หรือ ควบคุมโรคติดต่อและรักษา

โรคโควิค 19  (Coranavirus Disease 2019 พยาบาลกรณีโรคติดเช้ือไวรัส  

(COVID-)  ฯลฯ โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค  19  

(Coranavirus Disease 2020

(COVID-)  ฯลฯ 160,000         

ล าดับ โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

5.5  ส่งเสริมควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ท้ังพืชและสัตว์



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.6  ส่งเสริมเพ่ิมความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข 50,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
ปัญหายาเสพติด

50,000           

โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ



5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.7  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000             อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ √

โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ

6.1  ส่งเสิรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหลักปรัชญาของ 10,000          อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับ เศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พอเพียงระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  

และระดับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

10,000         

โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ

6.2  ส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาสินค้าในชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในต าบล

โป่งแดง

10,000      

โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

7.1  ส่งเสริมการก้าจัดส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียในชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการก้าจัดผักตบชวา จัดกิจกรรมในโครงการก้าจัดผักตบชวา 10,000           อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด √

10,000.00             

โครงการ/รายการ

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานะการด าเนินงาน

ล าดับ



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

7.2  ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ เบิกจ่าย งบประมาณ หน่วยงาน ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) คงเหลือ รับผิดชอบ ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 30,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
(รณรงค์ลดปริมาณขยะ) และส่ิงแวดล้อม

(รณรงค์ลดปริมาณขยะ)

2 โครงการท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ์ จัดกิจกรรมในโครงการท้องถ่ินไทย 10,000           อบต.โป่งแดง ส านักปลัด √
พ้ืนท่ีสีเขียว รวมใจภักด์ิรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว

40,000           

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566



แผงงานบริหารท่ัวไป

ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

-เคร่ืองปรับอำกำศ  แบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอำกำศ  แบบแยกส่วน จ ำนวน 81,800        อบต.โป่งแดง ส ำนักปลัด √

2 เคร่ือง แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ

Inverter)  ขนำด  24,000  บีทียู

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Al In One เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Al In One   ส ำหรับงำน 85,500        อบต.โป่งแดง ส ำนักปลัด √

ประมวลผล  จ ำนวน  2  เคร่ืองๆ

3 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส ำหรับงำน 22,000        อบต.โป่งแดง ส ำนักปลัด √

ส ำหรับงำนประมวลผล ประมวลผล

ท่ี ครุภัณฑ์

สถานะการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน



แผงงานบริหารท่ัวไป

งบประมาณ ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

4 -เคร่ืองพิมพ์  Multifunction เคร่ืองพิมพ์  Multifunction 7,500          อบต.โป่งแดง ส ำนักปลัด √

ปบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึก ปบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) พิมพ์ (Ink Tank Printer)

5 -เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ -  เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  จ ำนวน  4  เคร่ือง 10,000        อบต.โป่งแดง ส ำนักปลัด √

จ ำนวน  4  เคร่ือง และคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

6 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน -เก้ำอ้ีส ำนักงำน  หุ้มหนัง PVC  ปรับข้ึนลงได้ 6,000          อบต.โป่งแดง กองคลัง √

-เก้ำอ้ีส ำนักงำน  หุ้มหนัง PVC จ ำนวน  3  ตัว

ปรับ  ข้ึนลงได้

16,000        

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน



แผนงานการศึกษา

งบประมาณ ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

7 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

-เคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนัง เคร่ืองปรับอำกำศ  แบบติดผนัง 27,900        อบต.โป่งแดง กองกำรศึกษำฯ √

จ ำนวน  1  เคร่ือง

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  2566

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/รายการ

สถานะการด าเนินงาน
งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน


