
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

************************************* 
 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา ๒๕๓ ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชน          
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5          
ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบ มาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านผึ้ง จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565)   ให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   4  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65 
  

                 
 

            ( นายสมบูรณ์   นาคะอินทร์ ) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2565 

รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 

 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 

อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 
                                                                                                        งานนโยบายและแผน                                         ส านักงานปลัด  อบต.บ้านผึ้ง    

                                                            
                                                                                                                                                                     



จ ำนวนโครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 
(รอบ 6 เดือน ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
***************************************************************** 

จ ำนวนโครงกำร    95   โครงกำร    งบประมำณ   23,124,935.00  บำท 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 3.00 ) 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน 38 โครงการ (ร้อยละ 40.00) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 54  โครงการ ( ร้อยละ  56.00 ) 

 

 

กำรเบิกจ่ำย 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน 2,557,970 บาท   (ร้อยละ 11.00)   
 ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   9,363,102.00   บาท   (รอ้ยละ 40.00 ) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 11,203863  บาท  (ร้อยละ 48.00 ) 

 

3%

40%
57%

การด าเนินงานประจ าปี 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 -
มี.ค. 65)

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแลว้เสร็จ ยงัไม่ดเนินการ

11%

41%

48%

งบประมำณด ำเนินกำรประจ ำปี 2565
(รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ยงัไม่ดเนินการ



 

    
การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
******************************************* 

              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 12 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
              ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านผึ้ง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.บ้านผึ้ง ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านผึ้ง 
    " การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน" 
พันธกิจ ของอบต.บ้านผึ้ง 
    ๑. พัฒนาด้านการคมนาคม ถนน และงานโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวก 
    2.พัฒนาด้านแหล่งน้ าภายในต าบลให้มีคุณภาพ และสามารถเป็นแหล่งน้ าในการใช้เพ่ือการเกษตร 
    3. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
    5. พัฒนาด้านสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
    7. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้เป็นต าบลแห่งสุขภาวะที่ดี 
    8. พัฒนาการเมือง และการบริหารสู่ต าบลแห่งธรรมมาภิบาล 
    9. พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.บ้านผึ้ง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาด้านสังคม 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

การจัดท างบประมาณ 
              ผู้บริหารอบต.บ้านผึ้ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 95 โครงการ งบประมาณ 23,124,935 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านการคมนาคม 25 7,636,500.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 300,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30 12,373,435.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 170,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 13 790,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 1,255,000.00 

การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 7 420,000.00 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 180,000.00 

รวม 95 23,124,935.00 
 

 
 



การด าเนินโครงการ/การใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
                  อบต.บ้านผึ้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จ านวนเงิน 18,995,335 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 38 
โครงการ จ านวนเงิน 9,363,102 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านการคมนาคม 24 6,507,500.00 22 6,207,500.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 300,000.00   

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 4,603,517.00 6 2,842,272.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม     

การพัฒนาด้านสังคม 3 271,000.00 3 114,500.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว     

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 81,040.00 2 81,040.00 

การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 3 78,915.00 3 54,990.00 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 79,100.00 2 62,800.00 

รวม 41 11,921,072.00 38 9,363,102.00 
   
รายละเอียดโครงการในแผนการด าเนินงาน/ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผึ้ง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 

299,600.00 299,500.00 299,500.00 100.00 

2. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเทพพนม 
หมู่ที่ 8 

100,200.00 100,000.00 0.00 200.00 



3. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 
10 

299,600.00 299,500.00 299,500.00 100.00 

4. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ที่ 21 

301,000.00 301,000.00 301,000.00 0.00 

5. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังกระแส หมู่ที่ 
3 

107,800.00 107,500.00 107,500.00 300.00 

6. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านวังกระแส 
หมู่ที่ 3 

200,300.00 200,000.00 0.00 300.00 

7. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังกระแส 
หมู่ที่ 4 

301,000.00 300,500.00 300,500.00 500.00 

8. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนามน หมู่ที่ 6 

300,200.00 300,000.00 300,000.00 200.00 

9. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 

300,900.00 300,500.00 300,500.00 400.00 

10. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเทพพนม 

207,200.00 207,000.00 207,000.00 200.00 



หมู่ที่ 8 พิกัด 
N17.34899 
E104.62030 

11. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 9 

299,600.00 299,500.00 299,500.00 100.00 

12. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ที่ 11 

86,800.00 86,500.00 86,500.00 300.00 

13. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
ที่ 11 

213,700.00 213,500.00 213,500.00 200.00 

14. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผึ้ง หมู่ที่ 13 

440,100.00 440,000.00 440,000.00 100.00 

15. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเทพพนม หมู่ที่ 
14 

298,400.00 298,000.00 298,000.00 400.00 

16. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผึ้ง หมู่ที่ 15 

300,100.00 300,000.00 300,000.00 100.00 

17. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่
ที่ 17 

300,100.00 300,000.00 300,000.00 100.00 



18. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ที่ 18 

301,000.00 301,000.00 301,000.00 0.00 

19. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้อยนาค า หมู่ที่ 
19 

355,400.00 355,000.00 355,000.00 400.00 

20. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
ที่ 22 

299,600.00 299,500.00 299,500.00 100.00 

21. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเดิ่นพัฒนา 
หมู่ที่ 23 

299,600.00 299,500.00 299,500.00 100.00 

22. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ที่ 20 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

23. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 1 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

24. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12 

299,600.00 299,500.00 299,500.00 100.00 

25. การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

โครงการปรับปรุงท่อ
จ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 



บ้านวังกระแส หมู่ที่ 
16 

26. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.บ้านผึ้ง 

2,337,625.00 1,259,660.00 844,365.00 1,077,965.00 

27. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

28. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีแห่
ดาว 

20,000.00 20,000.00 12,800.00 0.00 

29. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา วัน
มาฆบูชา 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

30. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,419,910.00 616,607.00 616,607.00 2,803,303.00 

31. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

5,376,000.00 2,672,250.00 1,333,500.00 2,703,750.00 

32. การพัฒนาด้านสังคม ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือ
นักเรียนซึ่งเป็นผู้
ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

400,000.00 223,700.00 67,200.00 176,300.00 



33. การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ทูบีนัมเบอร์วัน) 

30,000.00 17,300.00 17,300.00 12,700.00 

34. การพัฒนาด้านสังคม อุดหนุนชมรม To Be 
Number One บ้าน
นาโพธิ์ ในการด าเนิน
โครงการเป็นหนึ่งโดย
ไม่พ่ึงพายาเสพติด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

35. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

240,000.00 77,040.00 77,040.00 162,960.00 

36. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

115,000.00 4,000.00 4,000.00 111,000.00 

37. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการอบรมให้
ความรู้และประชาคม
ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000.00 33,030.00 33,030.00 16,970.00 

38. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการเป็น
พลเมืองจิตอาสา 

20,000.00 19,960.00 19,960.00 40.00 

39. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

30,000.00 25,925.00 2,000.00 4,075.00 

40. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านวินัย
จราจรโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

30,000.00 29,100.00 12,800.00 900.00 



41. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรเมือง
นครพนม ในโครงการ
กวดขันวินัยจราจร
แบบบูรณาการร่วม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
จ านวนโครงการ    95   โครงการ    งบประมาณ   23,124,935.00  บาท 
รายงานสถานการณ์ด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)   
จ านวนโครงการ 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 3.00 ) 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน 38 โครงการ (ร้อยละ 40.00) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 54  โครงการ ( ร้อยละ  56.00 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3%

40%

57%

การด าเนินงานประจ าปี 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแลว้เสร็จ ยงัไม่ดเนินการ



การเบิกจ่าย 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน 2,557,970 บาท   (ร้อยละ 11.00)   
 ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   9,363,102.00   บาท   (รอ้ยละ 40.00 ) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 11,203863  บาท  (ร้อยละ 48.00 ) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

11%

41%

48%

งบประมาณด าเนินการประจ าปี 2565
(รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ยงัไม่ดเนินการ


