
 
ประกาศ อบต.หนองไฮ 

เร่ือง รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

************************************************************************************** 
          ดว้ยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เปิดเผยขอ้มลูและรายงาน
ผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมสีว่นร่วมดว้ย ประกอบกบั
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
          ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลต่อสภาทอ้งถิน่ และ
คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่
ทราบ ในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักล่าว และ
ตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
           ดงันัน้เพือ่การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อบต.หนองไฮ จงึขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การ
ใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบรหิารจดัการอบต.หนองไฮ ดงันี้  
 
ก. วิสยัทศัน์ ของอบต.หนองไฮ  
    "พรอ้มสรรพความสะดวก เศรษฐกจิยัง่ยนื ชุมชนสนัตสิุข บรกิารดว้ยความจรงิใจ" 
 
ข. พนัธกิจ ของอบต.หนองไฮ  
    1 การพฒันาระบบคมนาคม ไฟฟ้า และแหล่งน ้า ใหส้ะดวกสบายและเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  
    2 การพฒันาและสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้อีาชพี มงีานท าและมรีายไดเ้พยีงพอ  
    3 การสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ใหม้คีวามอย่างยัง่ยนืและ
ปลอดภยั  
    4 การป้องกนัและสง่เสรมิใหป้ระชาชนสามารถดแูลรกัษาสุขภาพตนเองได้  
    5 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่ใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื  
    6 การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  
    7 การพฒันาการใหบ้รกิารและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่กาบรหิารจดัการของภาครฐั  
     



 

ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.หนองไฮไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันายุทธศาสตรไ์ว ้7 
ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 
    1.ดา้นการบรกิารขัน้พืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    2.ดา้นเศรษฐกจิ 
    3.ดา้นการพฒันาสงัคม วฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
    4.ดา้นสุขภาพอนามยัและการป้องกนัโรค 
    5.ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    6.ดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบสงัคม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
    7.ดา้นการเมอืง การปกครอง การบรหิารจดัการ และการมสีว่นร่วมของประชาชน 

ง. การวางแผน 
       อบต.หนองไฮ ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ทีบ่ญัญตัไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสีว่นร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทปีระชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รบัฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนน ามาจดัท าโครงการ
เพือ่พฒันาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
       อบต.หนองไฮ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตาม
แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน 
งบประ
มาณ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

82 0 82 12,212,000 82 12,212,000 202 75,035,000 167 81,670,000. 

ดา้นเศรษฐกจิ 8 0 8 245,000 8 2,245,000 12 3,786,000 9 2,545,000 

ดา้นการพฒันา
สงัคม วฒันธรรม
และภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

21 0 21 3,800,140 21 3,800,140 21 3,800,140 21 3,800,140. 

ดา้นสุขภาพ
อนามยัและการ
ป้องกนัโรค 

2 0 2 862,100 2 862,100 2 862,100 2 862,100. 

ดา้น
ทรพัยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

1 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000. 

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การจดั
ระเบยีบสงัคม 
ความปลอดภยั
ในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

6 0 6 400,000 6 400,000 7 450,000 7 450,000. 

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง การ
บรหิารจดัการ 
และการมสี่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

13 0 13 21,985,000 29 22,305,000 17 22,245,000 16 22,095,000 

รวม 133 0 133 39,604,240 149 41,924,240 262 106,278,240 223 111,522,240. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
จ. การจดัท างบประมาณ 
ผูบ้รหิารอบต.หนองไฮ ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตังิบประมาณ โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยู่ในขอ้บญัญตังิบประมาณ 
จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 14,538,200 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งันี้  

ยุทธศาสตร ์
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
ตาม

ข้อบญัญติั 

ดา้นการบรกิารขัน้พืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 33 9,616,000 

ดา้นเศรษฐกจิ 5 1,511,000 

ดา้นการพฒันาสงัคม วฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 11 1,199,000 

ดา้นสุขภาพอนามยัและการป้องกนัโรค 1 75,200 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม - - 

ดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบสงัคม ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

6 330,000 

ดา้นการเมอืง การปกครอง การบรหิารจดัการ และการมสีว่นร่วมของประชาชน 14 1,807,000 

รวม 70 14,538,200 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ อบต.หนองไฮ มดีงันี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รบัผิดชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็(ทบั
ถนน คสล.เดมิ)เสน้บา้น
นายทนุ ชยักงั ถงึสาม
แยกบา้นนายวมิล บา้น
หนองหลูงิ หมู่ที ่2 

0 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

- - 

2.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
รอบทีพ่กัสงฆป์ุญญา
วาส(ป่าชา้ลาดทอง) 
บา้นลาดทอง หมู่ที ่13 

390,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

- - 

3.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งหอ
กระจายขา่วพรอ้มระบบ
เสยีงตามสายบา้นหนอง
หลูงิ หมู่ที ่2 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

130,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งหอกระจาย
ขา่วพรอ้มระบบ
เสยีงตามสาย 
โครงเหลก็ถกั
พรอ้มฐาน พรอ้ม
อุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสยีงครบชุด 
พรอ้มตดิตัง้ป้าย
โครงการ 

หอกระจาย
ขา่ว 

4.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
กลุ่มบา้นแม่ทองหนกั 
คงไทย บา้นลาดทอง 
หมู่ที ่13 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

97,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่เป็นค่าก่อสรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็ 

ถนน คสล. 

5.  ดา้นการบรกิาร โครงการก่อสรา้งถนน 57,000 สว่นโยธา, กอง เพือ่จ่ายเป็นค่า ถนน คสล. 



ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
จากสามแยกบา้นนาย
ทนุ ชยักงั ถงึบา้นนาย
หอม แสนหลา้(ต่อเนื่อง) 
บา้นหนองหลูงิ หมู่ที ่2 
ต าบลบา้นตาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็ 

6.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
ซอยกลุ่มบา้นนางนวล 
แกว้จ าลอง บา้นโคก
ลาด หมู่ที ่8 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี  

28,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็ 

ถนน คสล. 

7.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
ซอยกลุ่มบา้นนายจ าปา 
ศริริกัษ์ บา้นโคกลาด 
หมู่ที ่8 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

46,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็ 

ถนน คสล. 

8.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
ซอยกลุ่มบา้นนาย
ทองแดง ศรจีนัทรส์า
บา้นโคกลาด หมู่ที ่8 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

121,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้ซอยกลุ่ม
บา้นนายทองแดง 
ศรจีนัทรส์าบา้น
โคกลาด หมู่ที ่8 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 
  

ถนน คสล. 

9.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
ซอยผูใ้หญ่บา้นบา้น
หนองหลูงิ หมู่ที ่2 

225,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้ซอย

ถนน คสล. 



ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

ผูใ้หญ่บา้นบา้น
หนองหลูงิ หมู่ที ่2 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

10
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
ซอยภูตะวนั บา้นโนน
สวรรค ์หมู่ที ่11 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

252,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้ซอยภู
ตะวนั บา้นโนน
สวรรค ์หมู่ที ่11 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

ถนน คสล. 

11
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
บา้นหวัคไูปบา้นโนน
สงา่(ต่อเนื่อง)บา้นหวัค ู
หมู่ที ่3 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง จงัหวด
อุดรธานี 

546,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้บา้นหวัคู
ไปบา้นโนนสงา่
(ต่อเนื่อง)บา้นหวัค ู
หมู่ที ่3 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวด
อุดรธานี 

ถนน คสล. 

12
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
ประปาไปโนนขมิน้บา้น
โนนสวรรค ์หมู่ที ่11 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี  

498,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้ประปาไป
โนนขมิน้บา้นโนน
สวรรค ์หมู่ที ่11 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 
 
 
  

ถนน คสล. 



13
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
ไปกลุ่มบา้นนายวรีะ
พงษ์ พรา้วหอมบา้นศรี
สมพรหมู่ที ่12 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

296,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้ไปกลุ่ม
บา้นนายวรีะพงษ์ 
พรา้วหอมบา้นศรี
สมพรหมู่ที ่12 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

ถนน คสล. 

14
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
รอบหมู่บา้น(จากนาย
อรุณ ไชยแกว้ ไปถนน
เสน้ อุดร-หนองแสง)
บา้นศรสีมพร หมู่ที ่12 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี  

454,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้รอบ
หมู่บา้น(จากนาย
อรุณ ไชยแกว้ ไป
ถนนเสน้ อุดร-
หนองแสง)บา้นศรี
สมพร หมู่ที ่12 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี  

ถนน คสล. 

15
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
รา้นยายแดงบา้นดง
ทรายทอง หมู่ที ่15 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี  

0 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้รา้นยาย
แดงบา้นดงทราย
ทอง หมู่ที ่15 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี  

ถนน คสล. 

16
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
วดัป่าดงมะกรูดไปคุม้
หว้ยน ้าบุุน้บา้นดง
มะกรูด หมู่ที ่7 ต าบล

700,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้วดัป่าดง
มะกรูดไปคุม้หว้ย

ถนน คสล. 



หนองไฮ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

น ้าบุุน้บา้นดง
มะกรูด หมู่ที ่7 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

17
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
หน้าลานมนัไปนาพอ่
ลอง เหลอืลน้บา้นโนน
ผาสุข หมู่ที ่10 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

257,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้หน้าลาน
มนัไปนาพอ่ลอง 
เหลอืลน้บา้นโนน
ผาสุข หมู่ที ่10 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

ถนน คสล. 

18
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
หลงัโรงเลื่อยบา้นโสกน ้า
ขาว หมู่ที ่5 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

438,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้หลงั
โรงเลื่อยบา้นโสก
น ้าขาว หมู่ที ่5 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

ถนน คสล. 

19
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
หว้ยส าราญไปศรสีว่าง
บา้นหว้ยส าราญ หมู่ที ่9 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

552,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็เสน้หว้ย
ส าราญไปศรสีว่าง
บา้นหว้ยส าราญ 
หมู่ที ่9 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

ถนน คสล. 

20
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 

โครงการก่อสรา้งแนว
กัน้ถนนทรุดเสน้สรา

123,000 
สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งแนวกัน้

แนวกนั
ป้องกนัถนน



สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

แยกถงึบา้นนายตาว ตรี
เดช บา้นหนองหลูงิ หมู่
ที ่2 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

ถนนทรุดเสน้สรา
แยกถงึบา้นนาย
ตาว ตรเีดช บา้น
หนองหลูงิ หมู่ที ่2 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี  

ทรุด 

21
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งฝายน ้า
ลน้ คสล.(แบบมาตรฐาน
ก่อสรา้งฝายน ้าลน้มข.
2527)ล าหว้ยสามพาด
(บรเิวณไร่นายสุบนิ วงศ์
สดีา)บา้นวงัทอง หมู่ 14 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

680,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งฝายน ้าลน้ 
คสล.(แบบ
มาตรฐานก่อสรา้ง
ฝายน ้าลน้มข.
2527)ล าหว้ยสาม
พาด(บรเิวณไร่
นายสุบนิ วงศส์ดีา)
บา้นวงัทอง หมู่ 14 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

ฝายน ้าลน้ 

22
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้าพรอ้มวางท่อ
ระบายน ้าบรเิวณ
ดา้นหน้าและซอยขา้ง
วดัศรบีุญเรอืงบา้นดง
ทรายทอง หมู่ที ่15 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

375,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งรางระบาย
น ้าพรอ้มวางท่อ
ระบายน ้าบรเิวณ
ดา้นหน้าและซอย
ขา้งวดัศรบีุญเรอืง
บา้นดงทรายทอง 
หมู่ที ่15 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

รางระบายน ้า 

23
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้าเสน้กลาง
หมู่บา้น บา้นศรสีว่าง 
หมู่ที ่4 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

512,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งรางระบาย
น ้าเสน้กลาง
หมู่บา้น บา้นศรี
สว่าง หมู่ที ่4 
ต าบลหนองไฮ 

รางระบายน ้า 



ช่าง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

24
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้าเสน้กลุ่มบา้น
นายแก่น ชนิวงษ์ บา้น
โนนสะอาด หมู่ที ่6 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

750,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งรางระบบ
น ้าเสน้กลุ่มหมู่บา้น
นายแก่น ชนิวงษ์ 
บา้นโนนสะอาด 
หมู่ที ่6 ต าบล
หนองไฮ จงัหวดั
อุดรธานี 

รางระบายน ้า 

25
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้าเสน้สีแ่ยกบา้น
พอ่บุญ ลอืหาร ไปสีแ่ยก
บา้นแม่มาล ีโชตริฒัน์ 
ถงึถนนใหญ่ บา้นหนอง
ไฮ หมู่ที ่1 ต าบลหนอง
ไฮ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

615,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งรางระบาย
น ้าเสน้สีแ่ยกบา้น
พอ่บุญ ลอืหาร ไป
สีแ่ยกบา้นแม่มาล ี
โชตริฒัน์ ถงึถนน
ใหญ่ บา้นหนองไฮ 
หมู่ที ่1 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

รางระบายน ้า 

26
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้าเสน้เสน้บา้น
นายยาม ศรสีงา่ ถงึขา้ง
โรงเรยีนบา้นโคกลาด 
หมู่ที ่8 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

374,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่เป็นค่าก่อสรา้ง
รางระบายน ้าเสน้
เสน้บา้นนายยาม 
ศรสีงา่ ถงึขา้ง
โรงเรยีนบา้นโคก
ลาด หมู่ที ่8 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

รางระบายน ้า 

27
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้าภายใน
หมู่บา้น(เสน้กลางบา้น)
บา้นโคกลาด หมู่ที ่8 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

181,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งรางระบาย
น ้าภายในหมู่บา้น
(เสน้กลางบา้น)
บา้นโคกลาด หมู่ที ่
8 ต าบลหนองไฮ 

รางระบายน ้า 



ช่าง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

28
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้าภายใน
หมู่บา้นและขยายไหล่
ทาง คสล. ฌสน้ฝัง่ตรง
ขา้มบา้นนายบวัลา พา
พนัธ)์บา้นลาดทอง หมู่
ที ่13 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

263,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งรางระบาย
น ้าภายในหมู่บา้น
และขยายไหล่ทาง 
คสล. ฌสน้ฝัง่ตรง
ขา้มบา้นนายบวัลา 
พาพนัธ)์บา้นลาด
ทอง หมู่ที ่13 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

รางระบายน ้า 

29
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้าภายใน
หมู่บา้นเสน้สีแ่ยกโรงสี
ถงึหน้าวดับุญศรสีว่าง
(ต่อเนื่อง)บา้นศรสีว่าง 
หมู่ที ่4 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

168,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งรางระบาย
น ้าภายในหมู่บา้น
เสน้สีแ่ยกโรงสถีงึ
หน้าวดับุญศรสีว่าง
(ต่อเนื่อง)บา้นศรี
สว่าง หมู่ที ่4 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

รางระบายน ้า 

30
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงกากรก่อสรา้งลาน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้ง
ศาลาประชาคม บา้น
หนองหลูงิ หมู่ที ่2 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

145,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งลาน
คอนกรตีเสรมิ
เหลก็ขา้งศาลา
ประชาคม บา้น
หนองหลูงิ หมู่ที ่2 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี 

รางระบายน ้า 

31
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะน ้าบาดาล
เพือ่ประปาภายใน
หมู่บา้น บา้นหนองไฮ 
หมู่ที ่1 ต าบลหนองไฮ 

135,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง

เพือ่จ่ายเป็นค่า
เจาะน ้าบาดาลเพือ่
ประปาภายใน
หมู่บา้น บา้นหนอง

ประปาหมู่บา้น 



อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

ไฮ หมู่ที ่1 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 

32
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการพฒันาบ่อน ้า
บาดาล(เป่าลา้งท่อ) 
บา้นดงมะกรดู หมู่ที ่7 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

50,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ยเป็นค่า
พฒันาบ่อน ้า
บาดาล(เป่าลา้ง
ท่อ) บา้นดงมะกรดู 
หมู่ที ่7 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
อุดรธานี 
 
 
  

เป่าลา้งท่อ(บ่อ
บาดาล) 

33
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบาย
น ้า คสล. เสน้ขา้งศาลา
ประชาคม บา้นโสกน ้า
ขาว หมู่ที ่5 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี  

158,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวาง
ท่อระบายน ้า คสล. 
เสน้ขา้งศาลา
ประชาคม บา้น
โสกน ้าขาว หมู่ที ่5 
ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี  

ท่อระบายน ้า 

34
.  

ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการควบคุมและ
ป้องกนัการใชส้ารเคมใีน
กลุ่มเกษตรกรต าบล 
หนองไฮ 

40,000 

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, 
ส านกัสวสัดกิาร
สงัคม 

- - 

35
.  

ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการฝึกอบรมอาชพี
ต่างๆ(การประกอบ
อาหารไทยและขนม
ไทย) 

30,000 

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, 
ส านกัสวสัดกิาร
สงัคม 

- - 

36
.  

ดา้นเศรษฐกจิ 
โครงการสรา้งอาคาร
ศาลาประชาคมบา้น
หว้ยเจรญิ หมู่ที ่16 

750,000 
สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสรา้งอาคาร
ศาลาประชาคม 

ศาลา
ประชาคม
หมู่บา้น 



ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

โดยท าการก่อสรา้ง
อาคาร คสล.ชัน้
เดยีวขนาดกวา้ง 8 
เมตร ยาว 18 
เมตรพรอ้มตดิตัง้
ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

37
.  

ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรเสน้หลงั 
ตชต.หนองไฮ หมู่ที ่10 
บา้นโนนผาสุข ต าบลหนอง
ไฮ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธาน ี

493,000 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจงัหวดั
อุดรธานี ตามเเบบ
แปลนการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคจงัหวดั
อุดรธาน ี 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

38
.  

ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสอ่งสว่าง
สาธารณะภายใน
หมู่บา้น(สน้หลงั
โรงเรยีน)หมู่ที ่9 บา้น
หว้ยส าราญ ต าบลหนอง
ไฮ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี  

198,000 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภบิาล, กอง
ประปา, ส านกั
ช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่่อจ่ายเป็นเงนิ
อุดหนุนการไฟฟ้า
สว่นภูมภิาค
จงัหวดัอุดรธ านี
ตามแบบแปลนการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
จงัหวดัอุดรธานี 

ไฟฟ้สอ่งสว่าง 

39
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการพธิทีางศาสนา
และประเพณีทอ้งถิน่  

50,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

- - 

40
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการแขง่ขนักฬีา
เยาวชนและประชาชน
เพือ่ตา้นยาเสพตดิ 

462,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา

- - 



ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

41
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานตแ์ละ
วนัผูส้งูอายุ 

300,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา  

- - 

42
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการอุดหนุนทีว่่า
การอ าเภอเมอืงอุดรธานี
ตามโครงการจดั
กจิกรรมสนบัสนุนงาน
ประเพณีทุ่งศรเีมอืง
อุดรธานี 

7,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

- - 

43
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการอุดหนุนวดัโนน
สะอาดตามโครงการ
บรรพชาอุปสมบท
พระภกิษุสามเณรภาค
ฤดรูอ้นและบวชศลิจา
รณิี 

50,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

- - 

44
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการฝึกอบรมสรา้ง
ความสามคัคใีหแ้ก่เดก็
และเยาวชนในเขต
ต าบลหนองไฮ 

100,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา

- - 



ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

45
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการวนัเดก็
แห่งชาต ิ

0 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

- - 

46
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการอุดหนุน
โรงเรยีนโนนสะอาด-
ผาสุข ตามโครงการ
กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางวชิาการ 

50,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

- - 

47
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการอุดหนุน
โรงเรยีนบา้นโคกลาด 
ตามโครงการแขง่ขนั
กฬีาตา้นยาเสพตดิ
นกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา 

50,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

- - 

48
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการอุดหนุน
โรงเรยีนบา้นโคกลาด 
ตามโครงการยกระดบั
การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ
สูก่ารทดสอบระดบัชาติ
และประชาคมอาเซยีน 

80,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา

- - 



ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

49
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการอุดหนุน
โรงเรยีนบา้นโสกน ้าขาว 
ตามโครงการกจิกรรม
ค่ายคุณธรรมจรยิธรรม
นกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษา 

50,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

- - 

50
.  

ดา้นสุขภาพ
อนามยัและการ
ป้องกนัโรค 

โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พษิสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลยัลกัษณ์ อคัราช
กุมาร ี

75,200 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

51
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

โครงการซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

50,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

52
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

โครงการถนนปลอดภยั 50,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 



53
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

โครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนน
เทศกาลส าคญั 

50,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

54
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ  

โครงการฝึกอบรม
ป้องกนัเดก็จมน ้า 

100,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

55
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

โครงการอบรมใหค้วามรู้
ในการป้องกนัอคัคภียัที่
เกดิจากก๊าชหุงต้มแก่
ประชาชนและ
สถานศกึษา 

30,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

56
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

โครงการฝึกอบรม
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
การควบคุมป้องกนัไฟ
ป่าและหมอกควนั 

50,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพือ่เตรยีมความ
พรอ้มในการ
ป้องกนัควบคุมไฟ
ป่าและหมอกควนั 

ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมไดร้บั 
ฝึกการควบคุม
ไฟป่าและ
หมอกควนั 

57
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ

โครงการฝึกอบรมการมี
สว่นร่วมของผูน้ าชุมชน 
และหน่วยงานราชการ
ต่างๆ 

90,000 

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, 
ส านกัสวสัดกิาร

- - 



มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

สงัคม 

58
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิ สนบัสนุนสภา
เดก็และเยาวชน ในเขต
ต าบลหนองไฮ 

50,000 

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, 
ส านกัสวสัดกิาร
สงัคม 

- - 

59
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการสง่เสรมิ 
สนบัสนุน อบรมการ
พฒันาคุณภาพชวีติ 
คนชรา คนพกิาร ผูต้ดิ
เชือ้เอดส ์และ
ผูด้อ้ยโอกาส 
  

30,000 

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิารสงัคม, 
ส านกัสวสัดกิาร
สงัคม 

- - 

60
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการจา้งนกัเรยีน 
นกัศกึษาท างานในช่วง
ปิดภาคเรยีน 

0 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

61
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการปลูกตน้ไมต้าม
วนัส าคญัต่างๆ 

90,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

62
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและ
ศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประ
สทิธฺภาพและพฒันา
ศกัยภาพใหแ้ก่คณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล พนกังานสว่น
ต าบล พนกังานจา้ง 
ผูน้ าชุมชน ประชาชนใน

810,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 



เขตองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนองไฮ  

63
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 
 
  

โครงการสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่วบา้นหว้ย
ส าราญ-หว้ยเจรญิ 

100,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

64
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏบิตักิารร่วมในการ
ช่วยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

7,000 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

- - 

65
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการเกบ็ภาษี
เคลื่อนทีแ่ละ
ประชาสมัพนัธก์ารช าระ
ภาษเีพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการจดัเกบ็
รายไดข้อง อบต.หนอง
ไฮ 

30,000 
สว่นการคลงั, 
กองคลงั, ส านกั
คลงั 

- - 

66
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการจดัท าระบบ
แผนทีภ่าษทีะเบยีน
ทรพัยส์นิและจดัเกบ็
รายได ้อบต.หนองไฮ 

250,000 
สว่นการคลงั, 
กองคลงั, ส านกั
คลงั 

- - 

67
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมการ
บนัทกึบญัชี
คอมพวิเตอร(์E-
laas)เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน 

100,000 
สว่นการคลงั, 
กองคลงั, ส านกั
คลงั 

- - 

68 ดา้นการเมอืง โครงการฝึกอบรมชุด 150,000 กองป้องกนัและ เพือ่จ่ายเป็น มชีุด



.  การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน  

ปฏบิตักิารจติอาสาภยั
พบิตักิารจติอาสาภบั
พบิตัปิระจ าองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

บรรเทาสาธารณ
ภยั 

ค่าใชจ่้ายในการด า
เนินิโครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏบิตักิารจติอาสา 

ปฏบิตักิารจติ
อาสาทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

69
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการอุดหนุน
โรงเรยีนหนองไฮวทิยา
ตามโครงการแขง่ขนั
กฬีาตา้นยาเสพตดิ
นกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษา 

50,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

เพือ่ใหน้กัเรยีนรู้
กฎ กตกิา การ
แขง่ขนักฬีา
พืน้บา้น รูแ้พ ้รู้
ชนะ รูอ้ภยั รูจ้กั
สามคัคใีนหมู่คณะ  

นกัเรยีนรูก้ฎ
กตกิา การ
แขง่ขนักฬีา
พืน้บา้น รูแ้พ ้
รูช้นะ รูอ้ภยั 
รูจ้กัสามคัคใีน
หมู่คณะ 

70
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และการ
มสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

โครงการอุดหนุน
โรงเรยีนหนองไฮวทิยา
ตามโครงการแขง่ขนั
กฬีาตา้นยาเสพตดิ
นกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา 

50,000 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม, 
ส านกัการศกึษา 

เพือ่ใหน้กัเรยีนรู้
กฎ กตกิา การ
แขง่ขนักฬีา
พืน้บา้น รูแ้พ ้รู้
ชนะ รูอ้ภยั รูจ้กั
สามคัคใีนหมู่คณะ  

นกัเรยีนรูก้ฎ
กตกิา การ
แขง่ขนักฬีา
พืน้บา้น รูแ้พ ้
รูช้นะ รูอ้ภยั 
รูจ้กัสามคัคใีน
หมู่คณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองไฮ มกีารใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตังิบประมาณ โดยไดม้กีารก่อหนี้
ผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 24 โครงการ จ านวนเงนิ 4,751,200 บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 17 
โครงการ จ านวนเงนิ 3,836,219 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งันี้ 

ยุทธศาสตร ์
โครงก
าร 

การก่อหน้ี
ผกูพนั/ 

ลงนามใน
สญัญา 

โครงก
าร 

การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

ดา้นการบรกิารขัน้พืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 13 3,159,000 7 2,398,000 

ดา้นเศรษฐกจิ     

ดา้นการพฒันาสงัคม วฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 2 130,000 2 130,000 

ดา้นสุขภาพอนามยัและการป้องกนัโรค 1 75,110 1 75,110 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม     

ดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบสงัคม 
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

3 80,059 3 80,059 

ดา้นการเมอืง การปกครอง การบรหิารจดัการ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

5 1,156,050 4 1,153,050 

รวม 24 4,600,219 17 3,836,219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณอบต.หนองไฮ ทีม่กีารก่อหนี้ผกูพนั/ลงนามในสญัญา มดีงันี้  

  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตาม
ข้อบญัญติั/
เทศบญัญติั 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้รอบ
ทีพ่กัสงฆป์ุญญาวาสบา้น
ลาดทอง หมู่ที ่13 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง
อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

390,000 390,000 390,000 0 

2.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้กลุ่ม
บา้นแม่ทองหนกั คงไทย
บา้นลาดทอง หมู่ที ่13 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืง
อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

97,000 97,000 97,000 0 

3.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้จาก
สามแยกบา้นนายทนุ ชยักงั
ถงึบา้นนายหอม แสนหลา้
(ต่อเนื่อง) บา้นหนองหลูงิ 
หมู่ที ่2ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี 

57,000 57,000 0 0 

4.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้ซอย
กลุ่มบา้นนางนวล แกว้
จ าลอง บา้นโคกลาด หมู่ที ่8 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืง
อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
 
  

28,000 28,000 0 0 

5.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้ซอย
กลุ่มบา้นนายจ าปา ศริริกัษ์ 
บา้นโคกลาด หมู่ที ่8 ต าบล

46,000 46,000 0 0 



หนองไฮ อ าเภอเมอืง
อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

6.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้ซอย
กลุ่มบา้นนายทองแดง ศรี
จนัทรส์า บา้นโคกลาด หมู่ที ่
8 ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืงอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี 

121,000 121,000 0 0 

7.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้ซอย
ผูใ้หญ่บา้น บา้นหนองหลูงิ 
หมู่ที ่2ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี 
 
 
 
  

225,000 225,000 225,000 0 

8.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้ซอย
ภูตะวนั บา้นโนนสวรรค ์หมู่
ที ่11 ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืงอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี 

252,000 252,000 0 0 

9.  ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้
ประปาไปโนนขมิน้บา้นโนน
สวรรค ์หมู่ที ่11 ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมอืง
อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

498,000 498,000 498,000 0 

10
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้ไป
กลุ่มบา้นนายวรีะพงษ์ 
พรา้วหอมบา้นศรสีมพรหมู่
ที ่12 ต าบลหนองไฮ อ าเภอ

296,000 296,000 296,000 0 



เมอืงอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี 
 
 
 
  

11
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้รอบ
หมู่บา้น (จากบา้นนายอรุณ 
ไชยแกว้ ไปถนนเสน้ อุดร-
หนองแสง) บา้นศรสีมพร 
หมู่ที ่12 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี 

454,000 454,000 454,000 0 

12
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้หน้า
ลานมนัไปนาพอ่ลอง 
เหลอืลน้ บา้นโนนผาสุข หมู่
ที ่10 ต าบลหนองไฮ อ าเภอ
เมอืงอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี 

257,000 257,000 0 0 

13
.  

ดา้นการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้หลงั
โรงเลื่อย บา้นโสกน ้าขาว 
หมู่ที ่5ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี 
  

438,000 438,000 438,000 0 

14
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 
วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการอุดหนุนโรงเรยีน
บา้นโคกลาดตามโครงการ
ยกระดบัการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษสูก่ารทดสอบ
ระดบัชาตแิละประชาคม
อาเซยีน 

80,000 80,000 80,000 0 

15
.  

ดา้นการพฒันา
สงัคม 

โครงการอุดหนุนโรงเรยีน
บา้นโสกน ้าขาวตาม

50,000 50,000 50,000 0 



วฒันธรรมและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

โครงการกจิกรรมค่าย
คุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษา 

16
.  

ดา้นสุขภาพ
อนามยัและการ
ป้องกนัโรค 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัข
บา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณ์ วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมาร ี

75,200 75,110 75,110 90 

17
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 
 
  

โครงการถนนปลอดภยั 50,000 45,240 45,240 4,760 

18
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

โครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนเทศกาล
ส าคญั 

50,000 6,909 6,909 43,091 

19
.  

ดา้นการรกัษา
ความสงบ
เรยีบรอ้ย การ
จดัระเบยีบ
สงัคม ความ
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

โครงการอบรมใหค้วามรูใ้น
การป้องกนัอคัคภียัทีเ่กดิ
จากก๊าชหุงต้มแก่ประชาชน
และสถานศกึษา 

30,000 27,910 27,910 2,090 



20
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และ
การมสีว่นร่วม
ของประชาชน 

โครงการปลูกตน้ไมต้ามวนั
ส าคญัต่าง ๆ 

90,000 86,050 86,050 3,950 

21
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และ
การมสีว่นร่วม
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและศกึษา
ดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
พนกังานสว่นต าบล 
พนกังานจา้ง ผูน้ าชุมชน 
ประชาชนในเขตองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลหนองไฮ 
  

810,000 810,000 810,000 0 

22
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และ
การมสีว่นร่วม
ของประชาชน 

โครงการสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่วบา้นหว้ยส าราญ-
หว้ยเจรญิ 

100,000 3,000 0 97,000 

23
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และ
การมสีว่นร่วม
ของประชาชน 

โครงการอุดหนุนศูนยป์ฎบิตัิ
การร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

7,000 7,000 7,000 0 

24
.  

ดา้นการเมอืง 
การปกครอง 
การบรหิาร
จดัการ และ
การมสีว่นร่วม
ของประชาชน 

โครงการจดัท าระบบแผนที่
ภาษทีะเบยีนทรพัยส์นิและ
จดัเกบ็รายได ้อบต.หนอง
ไฮ 

250,000 250,000 250,000 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
อบต.หนองไฮ เมืองอดุรธานี จ.อดุรธานี  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

อนุมติังบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

1.ดา้นการบรกิารขัน้พืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 202 75,035,000 33 9,616,000 13 3,159,000 7 2,398,000 

2.ดา้นเศรษฐกจิ 12 3,786,000 5 1,511,000     

3.ดา้นการพฒันาสงัคม วฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 21 3,800,140 11 1,199,000 2 130,000 2 130,000 

4.ดา้นสุขภาพอนามยัและการป้องกนัโรค 2 862,100 1 75,200 1 75,110 1 75,110 

5.ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1 100,000 - -     

6.ดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบสงัคม 
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

7 450,000 6 330,000 3 80,059 3 80,059 

7.ดา้นการเมอืง การปกครอง การบรหิารจดัการ และการมสี่วน
ร่วมของประชาชน 

17 22,245,000 14 1,807,000 5 1,156,050 4 1,153,050 

รวม 262 106,278,240 70 14,538,200 24 4,600,219 17 3,836,219 
 

  



ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์ือถือ email 

นายถนอมศกัดิ ์ยาม
โสภา 

ประธานกรรมการ 042219649 - - 

นายบุญใส โสโท กรรมการ 042219649 - - 

นายสุพศิ สตัยธ์รรม กรรมการ 042219649 - - 

นายศกัดิส์ทิธิ ์ใจปิต ิ กรรมการ 042219649 - - 

นายหนูด า ศรรีะวงค์ กรรมการ 042219649 - - 

นายสมบูรณ์ สตัยธ์รรม กรรมการ 042219649 - - 

นายสุระพล ทะส ี กรรมการ 042219649 - - 

นายสมควร ดวงประภา กรรมการ 042219649 - - 

นายอดุลย ์ธวชัเมธ ี กรรมการ 042219649 - - 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน
บา้นโคกลาด 

กรรมการ 0 - - 

ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สุขภาพต าบลหนองไฮ 

กรรมการ 0 - - 

ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สุขภาพต าบลโสกน ้า
ขาว 

กรรมการ 0 - - 

นายรุ่งโรจน์ ศริริกัษ์ กรรมการ 042219649 - - 

นางสมอาจ ทองพทิกัษ์ กรรมการ 042219649 - - 

นางบวัล ีแกว้มโนรา กรรมการ 042219649 - - 

นางสาวมณฑรยิา นาผล กรรมการ/เลขานุการ 042219649 - - 

นางสาวมะลวิรรณ เพชร
กอ้น 

ผูช้่วยเลขานุการ 042219649 - - 

นางณีรนุช สดีาบุตร ผูช้่วยเลขานุการ 042219649 - - 

นายพงศอ์มร วรรณ
พนัธ ์

ผูช้่วยเลขานุการ 042219649 - - 

 



   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์ือถือ email 

นายหดัตา จนัทรด์ทีม ประธานกรรมการ 042219649 - - 

นายสุพนัธ ์ภาอ่อนตา กรรมการ 042219649 - - 

นายสุรยิา วงษ์ศรดีา กรรมการ 042219649 - - 

นายสมยั อ าพล กรรมการ 042219649 - - 

นายประพาน จกิจกัร กรรมการ 042219649 - - 

นางวนิดา สุดตา กรรมการ 042219649 - - 

นายสมมรรค ภูครองหนิ กรรมการ 042219649 - - 

นางวนิดา สุดตา กรรมการ 042219649 - - 

นายประกอบ บุญทา กรรมการ 042219649 - - 

นายรามศกัดิ ์เกษตน้ กรรมการ 042219649 - - 

นายสมเดช ทพิยว์งศา กรรมการ 042219649 - - 

นางสาวมะลวิรรณ เพชร
กอ้น 

กรรมการ/เลขานุการ 042219649 - - 

นางณีรนุช สดีาบุตร ผูช้่วยเลขานุการ 042219649 - - 

นายพงศอ์มร วรรณ
พนัธ ์

ผูช้่วยเลขานุการ 042219649 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์ือถือ email 

นางสาวมณฑรยิา นาผล ประธานกรรมการ 042219649 - - 

นายทองเจรญิ ศรดีา
หลง 

กรรมการ 042219649 - - 

นายบวัเรยีน พมิพว์าปี กรรมการ 042219649 - - 

นายสมชาย รตัสโีว กรรมการ 042219649 - - 

นายคารมย ์แกว้ทา กรรมการ 042219649 - - 

นางสาวมะลวิรรณ เพชร
กอ้น 

กรรมการ/เลขานุการ 042219649 - - 

นางณีรนุช สดีาบุตร ผูช้่วยเลขานุการ 042219649 - - 

นายพงศอ์มร วรรณ
พนัธ ์

ผูช้่วยเลขานุการ 042219649 - - 

 

 
 

 

 


