
หนา้ที ่1 จาก 10

30-ก.ย.-64

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

การยกระดับคุณภาพชีวิต
       16,321,900        3,762,800             20,084,700            17,486,406       87.06         2,598,294                         -   

1.1  โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือคุณภาพชีวิต                    -          3,762,800               3,762,800              1,690,500       44.93         2,072,300                         -   

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา IQ EQ

 เด็กนักเรียน

สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ
1,772,900        1,772,900                                        -   0.00 1,772,900           

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันตนเอง

เพ่ือลดผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดฯ
343,400           343,400                  44,000                   12.81 299,400             

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ส่งเสริมครัวเรือนและชุมชนเข้มแข็ง

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สน.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
1,646,500        1,646,500               1,646,500               100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.2 โครงการท่ี 2 โครงการจัดน ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต        16,321,900                  -               16,321,900            15,795,906       96.78           525,994                         -   

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ขุดสระกักเก็บน  า (หลุมขนมครก)

ในท่ีดิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภค

ของประชาชนอันเน่ืองมาจากภัยแล้ง

คป.หนองบัวล าภู 12,000,000        12,000,000              11,999,906             100.00 93.75 งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกนาเหล่า 

หมู่ท่ี 5 ต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ทปค.อ.นาวัง 632,200            632,200                  538,000                   85.10 94,200               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสงทองพัฒนา

  หมู่ท่ี 10 ต าบลวังทอง อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ทปค.อ.นาวัง 632,200            632,200                  538,000                   85.10 94,200               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาซ าจวง 

หมู่ท่ี 8 ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ทปค.อ.นาวัง 632,200            632,200                  539,000                   85.26 93,200               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดดู่  หมู่ท่ี 7 

ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ทปค.อ.นาวัง 632,200            632,200                  539,000                   85.26 93,200               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 2.6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเทพคีรี หมู่ท่ี 6  

ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ทปค.อ.นาวัง 632,200            632,200                  549,000                   86.84 83,200               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)



หนา้ที ่2 จาก 10

30-ก.ย.-64

ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

1.2.7 กิจกรรมหลักท่ี 2.7 ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านดงมะไฟ 

หมู่ท่ี 1 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

ทปค.อ.สุวรรณคูหา 497,500            497,500                  493,000                   99.10 4,500                 โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

1.2.8 กิจกรรมหลักท่ี 2.8 ก่อสร้างระบบประปาบ้านโคกกลาง 

หมู่ท่ี 13 บริเวณศาลากลางบ้าน ต าบลบ้านโคก อ าเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวล าภู

ทปค.อ.สุวรรณคูหา 663,400            663,400                  600,000                   90.44 63,400               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 

อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
     114,250,000      20,053,300           134,303,300           132,815,042       98.89     1,488,258.03                         -   

1.1  โครงการท่ี 1 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร        50,200,000                  -               50,200,000            50,164,955       99.93         35,045.03                         -   

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ขุดลอกห้วยไฮตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ 

บ้านนาค าไฮ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

คป.หนองบัวล าภู         27,000,000 - ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากได้รับงบ

จากกรมชลประทานแล้ว 

- โอนเปล่ียนแปลงไปด้าเนินโครงการ

ส้ารอง (Y2) และโครงการใหม่

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ก่อสร้างระบบส่งน  า สถานีสูบน  าบ้านโนนสงเปือย

 ต าบลโนนสัง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

สนง.จัดรูปท่ีดินและ

จัดระบบน  าเพ่ือ

เกษตรกรรมท่ี 9

          9,700,000                9,700,000 9,690,871               99.91 9,129.35             งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยน  าบอง 

บ้านตาดไฮ ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

คป.หนองบัวล าภู           5,000,000                5,000,000 5,000,000               100.00 งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง

1.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 ขุดลอกหน้าฝายห้วยล าพะเนียง

บ้านวังปลาป้อม ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

คป.หนองบัวล าภู           3,000,000                3,000,000 3,000,000               100.00 -                    งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง

1.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ก่อสร้างระบบส่งน  า สถานีสูบน  าบ้านหัวนา 

ต าบลหัวนา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

สนง.จัดรูปท่ีดินและ

จัดระบบน  าเพ่ือ

เกษตรกรรมท่ี 9

        12,000,000               12,000,000 11,989,440             99.91 10,559.94           งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง

1.1.6 กิจกรรมหลักท่ี 1.6 ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยลาดก่ัว 

บ้านหนองค้อ ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

คป.หนองบัวล าภู           5,000,000                5,000,000 5,000,000               100.00 -                    งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง
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ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

1.1.7 กิจกรรมหลักท่ี 1.7 ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยไร่ 1 

บ้านโนนธาตุพัฒนา ต าบลดงสวรรค์ อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู

คป.หนองบัวล าภู           4,000,000                4,000,000 4,000,000               100.00 -                    งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง

1.1.8 กิจกรรมหลักท่ี 1.8 ก่อสร้างระบบส่งน  า สถานีสูบน  า

บ้านทรัพย์ภูเก้า ต าบลหนองเรือง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

สนง.จัดรูปท่ีดินและ

จัดระบบน  าเพ่ือ

เกษตรกรรมท่ี 9

          9,500,000                9,500,000 9,484,644               99.84 15,355.74           งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง

1.1.9 กิจกรรมหลักท่ี 1.9 ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยโซ่ 

บ้านโคกนกพัฒนา ต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวล าภู

คป.หนองบัวล าภู           2,000,000                2,000,000 2,000,000               100.00 -                    งานจ้างเหมา + ด าเนินการเอง

1.2 โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวล้าภู ตาม

หลัก เกษตร-ศาสตร์พระราชา
        3,050,000        7,412,400             10,462,400            10,264,478       98.11           197,922                         -   

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย

มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์วิถีลุ่มภู

กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาองค์ความรู้และการจัดท าข้อมูลการผลิต สนง.เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดฯ
319,350           319,350                  294,000                 92.06 25,350               

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาเกษตรแบบผสมผสานบูรณาการทุกมิติ สนง.เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดฯ
345,000           345,000                  340,918                 98.82 4,082                 

กิจกรรมย่อย 3) ส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยโดยโรงเรือน

คัดกรองแสง 48 โรงเรือน

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 2,400,000            2,400,000                  2,362,560               98.44 37,440               

กิจกรรมย่อย 4) ส่งเสริมการเพาะปลูกราชินีข้าวเหนียวแบบครบวงจร สนง.เกษตรจังหวัดฯ 2,272,650        2,272,650               2,241,600               98.63 31,050               

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมืองคุณภาพ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ 262,700           262,700                  262,700                 100.00 -                       



หนา้ที ่4 จาก 10
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ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่า

สนง.พลังงานจังหวัด             650,000                   650,000 550,000                 100.00 100,000             

1.2.4 กิกรรมหลักท่ี 2.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

ปลอดภัย

สนง.เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดฯ
           240,000                   240,000 240,000                 100.00 -                       

1.2.5 กิกรรมหลักท่ี 2.5 ส่งเสริมการเพาะเลี ยงปลา (Mobile Hatchery) สนง.ประมงจังหวัดฯ         1,338,900                1,338,900 1,338,900               100.00 -                       โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

1.2.6 กิกรรมหลักท่ี 2.6 ส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข่ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ 2,633,800          2,633,800                  2,633,800               100.00 -                       โอนเปล่ียนแปลง 

(โครงการใหม่)

1.3 โครงการท่ี 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี 

วิธีหนองบัวล้าภู
                   -        12,640,900             12,640,900            11,445,609       90.54         1,195,291                         -   

1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
10,684,800       10,684,800              9,579,609               89.66 1,105,191              

1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
1,956,100        1,956,100               1,866,000               95.39 90,100                  

1.4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ด้านการคมนาคม
       61,000,000                  -               61,000,000            60,940,000         99.9             60,000                         -   

1.4.1 กิจกรรมหลักท่ี 4.1 ซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านหนองกุงศรี 

บ้านหนองด้วง ต าบลอุทัยสวรรค์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
        12,000,000               12,000,000 11,990,000             100 10,000             ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.4.2 กิจกรรมหลักท่ี 4.2 ซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านโนนไหม 

ต าบลโนนเมือง - บ้านโนนสงวน ต าบลโนนม่วง อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
        14,000,000               14,000,000 13,990,000             100 10,000             ด าเนินการแล้วเสร็จ



หนา้ที ่5 จาก 10

30-ก.ย.-64

ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

1.4.3 กิจกรรมหลักท่ี 4.3 ซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านดินทรายอ่อน  

บ้านหัวนา ต าบลหัวนา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
        12,000,000               12,000,000 11,990,000             100 10,000             ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.4.4 กิจกรรมหลักท่ี 4.4 ซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านโนนเรียง 

ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง - บ้านโนนม่วง ต าบลโนนเมือง 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          6,000,000                6,000,000 5,990,000               100 10,000             ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.4.5 กิจกรรมหลักท่ี 4.5 ซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านนาตาแหลว - 

บ้านห้วยหันพัฒนา ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          9,000,000                9,000,000 8,990,000               100 10,000             ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.4.6 กิจกรรมหลักท่ี 4.6 ซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านอาบช้าง ต าบลกุดดินจ่ี

 - บ้านยางชุม ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          8,000,000                8,000,000 7,990,000               100 10,000             ด าเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับการท่องเท่ียวและบริการ                    -        11,824,500             11,824,500            10,930,860       92.20           893,640                         -   

1.1  โครงการท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการท่องเท่ียว                  -                           -                          -              -                     -                           -   

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1  ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกและปรับปรุง

ภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวตาดไฮ อ่างเก็บน  าห้วยน  าบอง

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า อ าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-

ภูพานค า ร่วมกับ 

สนง.ยผจ.นภ. และ 

ส านักงานจังหวัด

          2,000,000 ยกเลิกโครงการ 

เน่ืองจากด้าเนินการ

แล้วโดยชุมชน

1.2  โครงการท่ี 2 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้าน

ท่องเท่ียว
       1,500,000               1,500,000              1,411,860       94.12             88,140

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านท่องเท่ียว สนง.ประชาสัมพันธ์

จังหวัด
      1,500,000              1,500,000 1,411,860               94.1 88,140               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

1.3  โครงการท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถี

หนองบัวล้าภู
                   -        10,324,500             10,324,500              9,519,000       92.20           805,500                         -   

1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 พัฒนายกระดับประเพณีวัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีลุ่มภู

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดฯ
4,824,500        4,824,500               4,119,000               100 705,500            ด าเนินการแล้วเสร็จ



หนา้ที ่6 จาก 10

30-ก.ย.-64

ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 เปิดพื นท่ีสร้างสรรค์สู่การท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดฯ
        5,500,000                5,500,000 5,400,000               100 100,000            ด าเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
                   -          1,146,100               1,146,100                941,800       82.17           204,300

1.1 โครงการท่ี 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืน
         434,200                 434,200                275,900       63.54           158,300                         -   

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ฟ้ืนฟูป่าต้นน  า ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภู 

ร่วมกับ สนง.ทสจ.นภ.
1,691,000          ยกเลิกโครงการ

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 จังหวัดหนองบัวล าภู "สะอาด ลดขยะ" สนง.ทสจ.นภ. 434,200           434,200                  275,900                 63.54 158,300             ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.2 โครงการท่ี 2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ                    -            711,900                 711,900                665,900       93.54             46,000                         -   

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 หนองบัวล าภูอนุรักษ์และพิทักษ์พันธุกรรมพืช สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ
636,900           636,900                                   590,900 92.78 46,000               ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 อนุรักษ์ พัฒนาและประชาสัมพันธ์พันธุกรรมพืช

ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดฯ
            75,000                     75,000 75,000                   100 ด าเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การบูรณาการความม่ันคงเพ่ือความสงบสุขของ

สังคม
        6,400,000                  -                 6,400,000              6,383,709      100.00             16,291                         -   

1.1 โครงการท่ี 1 เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน         6,400,000                  -                 6,400,000              6,383,709      100.00             16,291                         -   

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนาทางหลวงเพ่ือความปลอดภัย 

ทางหลวงหมายเลข 210 บ้านโค้งสวรรค์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดหนองบัวล าภู ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวล าภู

 กม.23+100 - 24+000

แขวงทางหลวง

หนองบัวล าภู
          3,200,000                3,200,000 3,191,845               100.00         8,155               ด าเนินการแล้วเสร็จ



หนา้ที ่7 จาก 10

30-ก.ย.-64

ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 พัฒนาทางหลวงเพ่ือความปลอดภัย 

ทางหลวงหมายเลข 2146 ต.บ้านค้อ อ าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล าภู ตอน หนองบัวล าภู - เข่ือนอุบลรัตน์ 

กม.51+200 - 54+000

แขวงทางหลวง

หนองบัวล าภู
          3,200,000                3,200,000 3,191,864               100.00       8,136               ด าเนินการแล้วเสร็จ

ค่าใช้จ่ายจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000     9,000,000           8,999,999.16       100.00 0.84             

**โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 15,128,000     -              15,128,000          14,962,400         98.91     165,600        

 1. ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยเลิงกุง บ้านนาเลิง 

หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนขมิ น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             516,000                   516,000                  516,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 2. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข.2527 ล าห้วยนาดี ตอนล่าง บ้านลาดใต้ 

หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             480,000                   480,000                  480,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 3. ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยหนองขอนกว้าง 

บ้านทุ่งสว่าง หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนขมิ น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             458,000                   458,000                  458,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 4. ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยหินเทิบ 

บ้านทุ่งสว่าง หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนขมิ น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             458,000                   458,000                  458,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 5. ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยบาตร 

บ้านโสกปลาดุก หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนขมิ น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             458,000                   458,000                  458,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 6. ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยกุดขี เขียว 

บ้านนาเลิง หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนขมิ น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             458,000                   458,000                  458,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)



หนา้ที ่8 จาก 10

30-ก.ย.-64

ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

 7. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข.2527 ล าห้วยยางด า ตอนกลาง 

บ้านป่าไม้งาม หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             480,000                   480,000                  480,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 8. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข.2527 ล าห้วยโคกคูณ บ้านโคกน  าเกลี ยง 

หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             480,000                   480,000                  480,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 9. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข.2527 ล าห้วยยางด า (ตอนบน) 

บ้านโนนนาดี หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             480,000                   480,000                  480,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 10. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข.2527 ล าห้วยหามต่าง (ตอนล่าง) 

บ้านห้วยหามต่าง หมู่ท่ี 8 ต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.เมืองหนองบัวล าภู             480,000                   480,000                  480,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

11. ขุดลอกสระต้นโพธ์ิ บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ท่ี 8 ต าบลปางกู่ 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.โนนสัง             500,000                   500,000                  500,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

12. ขุดลอกหนองฝายโนนภูทอง บ้านโนนภูทอง หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนสัง 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.โนนสัง             324,100                   324,100                  324,100 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

13 ก่อสร้างฝายน  าล้น แบบ มข.2527 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ท่ี 9 ต าบลปางกู่ 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.โนนสัง             450,000                   450,000                  450,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

14. ก่อสร้างฝายน  าล้น แบบ มข.2527 ล าห้วยโสกหว้า บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 

10 ต าบลบ้านถ่ิน อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.โนนสัง             460,000                   460,000                  460,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

15. ขุดลอกหนองห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนม่วง 

อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.ศรีบุญเรือง           1,320,000                1,320,000                1,320,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

16. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข. 2527 ล าน  ามอ บ้านห้วยหว้า หมู่ท่ี 3 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.ศรีบุญเรือง             603,000                   603,000                  603,000 100.00 -                โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)



หนา้ที ่9 จาก 10

30-ก.ย.-64

ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

17. ขุดลอกล าห้วยมอตอนบน บ้านโนนผักหวาน หมู่ท่ี 8 

ต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.นากลาง             500,000                   500,000 490,000                   98.00 10,000               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 18. ก่อสร้างฝาย คสล. น  าล้น มข.2527 ล าห้วยเด่ือ บ้านนครพัฒนา 

หมู่ท่ี 9 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.นากลาง             975,200                   975,200                  975,200 100.00 -                    โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 19. ก่อสร้างฝาย คสล. น  าล้น มข.2527 ล าห้วยเด่ือ บ้านกุดแห่ 

หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.นากลาง             783,300                   783,300                  783,300 100.00 -                    โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 20. ก่อสร้างฝาย คสล. น  าล้น มข.2527 ล าห้วยน้อย บ้านภูน้อย 

หมู่ท่ี 6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.นากลาง             723,400                   723,400                  723,400 100.00 -                    โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

21. ก่อสร้างฝาย คสล. น  าล้น มข.2527 ล าห้วยโจด บ้านนครพัฒนา 

หมู่ท่ี 9 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.นากลาง             723,400                   723,400                  723,400 100.00 -                    โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 22. ก่อสร้างฝายน  าล้น (แบบ มข.2527) ห้วยกุดผักหนาม หมู่ท่ี 18 

ต าบลกุดดินจ่ี อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.นากลาง             708,600                   708,600 585,000                   82.56 123,600             โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

 23. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข 2527 ล าห้วยบน บ้านชมภูทอง หมู่ท่ี 10 

ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.สุวรรณคูหา             800,000                   800,000 775,000                   96.88 25,000               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

24. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข 2527 ล าห้วยโมง บ้านนาโมง หมู่ท่ี 4 

ต าบลบ้านโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.สุวรรณคูหา             599,000                   599,000 596,000                   99.50 3,000                 โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

25. ก่อสร้างฝายน  าล้น ตามแบบ มข 2527 ล าห้วยหาน 

บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ท่ี 5 ต าบลนาดี อ าเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.สุวรรณคูหา             436,000                   436,000 434,000                   99.54 2,000                 โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

26. ก่อสร้างฝายน  าล้น มข 2527 ล าห้วยยาบ บ้านโนนปอแดง หมู่ท่ี 2 

ต าบลบ้านโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.สุวรรณคูหา             474,000                   474,000 472,000                   99.58 2,000                 โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)



หนา้ที ่10 จาก 10

30-ก.ย.-64

ร้อยละ

เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน 

(บาท)
หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวล้าภู ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

(บาท)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)  ผลการเบิกจ่าย+PO 

(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณ

 (บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคม 4,551,200       -              4,551,200           4,551,200           100.00

27. ก่อสร้างถนนลาดยาง สามแยกสาย นภ.3002 - บ้านตาดไฮ 

(อ่างเก็บน  าห้วยน  าบองเน่ืองมาจากพระราชด าริ) ต าบลโคกม่วง 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.โนนสัง 2,200,000          2,200,000               2,200,000               100.00 -               โอนเปล่ียนแปลง (Y 2)

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก บ้านนาหว้า หมู่ท่ี 14

 ต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

อ.ศรีบุญเรือง 2,351,200          2,351,200               2,351,200               100.00 -               โอนเปล่ียนแปลง 

(โครงการใหม่)

156,651,100   45,786,700    202,437,800        197,071,416       97.35     5,366,384      -                     

เบิกจ่าย+PO

203,655,000      ได้รับจัดสรร
202,437,800      โอนเปล่ียนแปลง คงเหลือสุทธิ

6,583,584          ส่งคืน

รวมทั งสิ น  68  โครงการ/กิจกรรม



หนา้ที ่1 จาก 2

30-ก.ย.-64

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจ

ในพ้ืนท่ี
   21,000,000     1,042,360        22,042,360    21,977,359   99.71         55,001                   -   

1.1  โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับ

การค้า การลงทุน และสนับสนุนการเกษตรท้ังระบบ
   21,000,000                -          21,000,000    20,990,000     100               -                     -   

1.1.1 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนสายบ้านนาดี ต าบลหันนางาม – บ้านโนน

สะอาด ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู

     21,000,000 21,000,000           20,990,000 100 เหลือจ่าย 10,000 บาท

1.2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

สู่มาตรฐานอินทรีย์อย่างเป็นระบบ (Green Economy)
               -       1,042,360          1,042,360        987,359   94.72         55,001                   -   

1.2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน     1,042,360          1,042,360 987,359       55,001        

กิจกรรมย่อย 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย สนง.เกษตร  จ.หนองบัวล าภู        705,000             705,000

กิจกรรมย่อย 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตไม้ผลปลอดภัย สนง.เกษตร  จ.หนองบัวล าภู          69,560               69,560

กิจกรรมย่อย 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตไม้ผลปลอดภัย สนง.เกษตร  จ.หนองบัวล าภู        267,800             267,800

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น้้าโขง    28,254,000                -          28,254,000                -         -        27,844,000       410,000

2.1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ 

และส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น้้าโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท 

(Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route)

   28,254,000                -          28,254,000                -         -        27,844,000       410,000

2.1.1 กิจกรรมหลัก ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) ภูแอ่น 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานค า ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

สนง.ยผจ.นภ. ร่วมกับ 

อุทยานแห่งชาติ

ภูเก้า-ภูพานค า

   22,000,000         22,000,000 21,590,000     410,000       

เงินส่งคืน (บาท) หมายเหตุ ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)
ร้อยละ

กันไว้เบิกเหล่ือมปี

บัญชีสรุปผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

จังหวัดหนองบัวล้าภู

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)
งบลงทุน

(บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

รวมงบประมาณ

 (บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ



หนา้ที ่2 จาก 2

เงินส่งคืน (บาท) หมายเหตุ ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)
ร้อยละ

กันไว้เบิกเหล่ือมปี

 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

 

หน่วยด้าเนินงาน

(13)
งบลงทุน

(บาท)

งบด้าเนินงาน

(บาท)

รวมงบประมาณ

 (บาท)
2.1.2 กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic 

Concrete (หนา 4.0 cm) สายบ้านดงบาก –ภูเก้า ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

สนง.ยผจ.นภ. ร่วมกับ 

อุทยานแห่งชาติ

ภูเก้า-ภูพานค า

     6,254,000           6,254,000 6,254,000       -             โครงการท่ีขอใช้

เงินเหลือจ่าย

เงินชดเชยค่าก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)        111,628.28 111,628.26     

ค่าใช้จ่ายกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ 400,000          400,000     100.00

50,807,988      22,377,359 44.04 27,955,628   465,001     
55.02

ร้อยละเงินกัน

รวมท้ังส้ิน 5 โครงการ/กิจกรรม


