
 

 

 

 

 
 

ส่วนที่  ๒ 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 

 

 



 

-๘- 

 

บัญชีสรุป 
โครงการ / งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๙- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

 

64 37.20 ๑2,111,229 40.37 อบต.หัวหนอง 

รวม 64 37.20 ๑2,111,229 40.37  
รวมทั้งหมด 64 37.20 ๑2,111,229 40.37  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๐- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และ 
ความมั่นคงของสังคม 

 

5 2.90 152,778 ๐.51 อบต.หัวหนอง 

รวม 5 2.90 152,778 ๐.51  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

 

1 0.58 2,500,000 8.33 อบต.หัวหนอง 

รวม 1 0.58 2,500,000 8.33  
รวมทั้งหมด 6 3.48 2,652,778 8.84  

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๑- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

 

10 5.81 985,300 3.28 อบต.หัวหนอง 

รวม 10 5.81 985,300 3.28  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และ 
ความมั่นคงของสังคม 
 

19 11.05 1,237,260 4.12 อบต.หัวหนอง 

รวม 19 11.05 1,237,260 4.12  
รวมทั้งหมด 29 16.86 2,222,560 7.40  

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๒- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

 

3 ๑.74 507,๐๐๐ 1.69 อบต.หัวหนอง 

รวม 3 ๑.74 507,๐๐๐ 1.69  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และ 
ความมั่นคงของสังคม 

 

6 3.49 270,๐๐๐ 0.90 อบต.หัวหนอง 

รวม 6 3.49 270,๐๐๐ 0.90  
รวมทั้งหมด 9 5.23 777,๐๐๐ 2.59  

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๓- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และ 
ความมั่นคงของสังคม 

 

5 2.90 466,๐๐๐ 1.55 อบต.หัวหนอง 

รวม 5 2.90 466,๐๐๐ 1.55  
รวมทั้งหมด 5 2.90 466,๐๐๐ 1.55  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๔- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานเคหะชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และ 
ความมั่นคงของสังคม 

 

1 0.58 400,๐๐๐ 1.33 อบต.หัวหนอง 

 1 0.58 400,๐๐๐ 1.33  
รวมทั้งหมด 1 0.58 400,๐๐๐ 1.33  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๕- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

 

7 4.06 100,๐๐๐ ๐.๓3 อบต.หัวหนอง 

รวม 7 4.06 100,๐๐๐ ๐.๓3  
รวมทั้งหมด 7 4.06 100,๐๐๐ ๐.๓3  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๖- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และ 
ความมั่นคงของสังคม 

 

10 5.81 506,๐๐๐ 1.68 อบต.หัวหนอง 

รวม 10 5.81 506,๐๐๐ 1.68  
รวมทั้งหมด 10 5.81 506,๐๐๐ 1.68  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๗- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

 

20 11.63 2,367,840 7.89 อบต.หัวหนอง 

รวม 20 11.63 2,367,840 7.89  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
2 1.16 60,0๐๐ 0.20 อบต.หัวหนอง 

รวม 2 1.16 60,0๐๐ 0.20  
รวมทั้งหมด 22 12.79 2,427,84๐ 80.09  

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๘- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1 0.58 30,๐๐๐ ๐.10 อบต.หัวหนอง 

รวม 1 0.58 30,๐๐๐ ๐.10  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การเกษตร  และส่งเสริม
อาชีพ 

 

3 1.74 60,๐๐๐ ๐.20 อบต.หัวหนอง 

รวม 3 1.74 60,๐๐๐ ๐.20  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

 

3 1.74 41,3๐๐ 0.13 อบต.หัวหนอง 

รวม 3 1.74 41,3๐๐ 0.13  
รวมทั้งหมด 7 4.06 131,3๐๐ ๐.43  

 

 

 

 



ผด ๑ 

-๑๙- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
 

แผนงานงบกลาง 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑72 ๑๐๐ 30,00๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

 

12 6.97 8,205,293 27.35 อบต.หัวหนอง 

รวม 12 6.97 8,205,293 27.35  
รวมทั้งหมด 12 6.97 8,205,293 27.35  

 


