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โดย 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล

แผนพฒันา 



ค าน า 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 

29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ

หน้าที่ดังนี้ 

 1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 อบต.หนอง

ไฮ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล

การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 

อบต.หนองไฮ 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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1.วสิยัทัศน์ 
     ครอบครัวอบอุ่น               ชุมชนสุขสันต์ 

     คุณภาพชีวิตถ้วนหน้า         เศรษฐกิจยั่งยืน 

     พร้อมสรรพความสะดวก     บริการด้วยความจริงใจ 

 

 

 

2.พนัธกจิ 

1.จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และท่ีสาธารณะ 

2.พัฒนาปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ าให้มีน้ าไว้ใช้เพียงพอตลอดปี 

3.จัดให้มีแสงสว่างและไฟฟ้าสาธารณะอย่างท่ัวถึง 

4.การวางผังเมือง 
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3.ยุทธศาสตร์การพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลัก 
หน่วยงานสนบัสนนุ 

1 

ดา้นการบรกิาร 

ขัน้พืน้ฐาน 

สาธารณปูโภค 

สาธารณปูการ 

ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา กองการศึกษา 
ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดกิาร 

สังคม 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา กองช่าง 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา 

ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 



ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการ

ด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลัก 
หน่วยงานสนบัสนนุ 

2 ดา้นเศรษฐกจิ 

ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา กองการศึกษา 
ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 



แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดกิาร 

สังคม 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา กองช่าง 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา 

ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการ

ด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลัก 
หน่วยงานสนบัสนนุ 



3 

ดา้นการพฒันา

สงัคม 

วฒันธรรมและ 

ภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ 

ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา กองการศึกษา 
ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดกิาร 

สังคม 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา กองช่าง 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา 

ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการ

ด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลัก 
หน่วยงานสนบัสนนุ 

4 

ดา้นสขุภาพ

อนามยัและการ

ปอ้งกนัโรค 

ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา กองการศึกษา 
ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดกิาร 

สังคม 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา กองช่าง 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา 

ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 



กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการ

ด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานสนบัสนนุ 

5 

ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 



ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา กองการศึกษา 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

ช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดกิาร 

สังคม 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา กองช่าง 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

ช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการ

ด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลัก 
หน่วยงานสนบัสนนุ 

6 

ดา้นการรกัษา

ความสงบ

เรยีบรอ้ย  

การจดัระเบยีบ

สงัคม ความ

ปลอดภยัใน

ชวีติและ

ทรพัยส์นิ 

ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา กองการศึกษา 
ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดกิาร 

สังคม 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา กองช่าง 

แผนงานการศาสนา กองการศึกษา ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 



วัฒนธรรมและนันทนาการ กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการ

ด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลัก 

หน่วยงานสนบัสนนุ 

7 

ดา้นการเมอืง  

การปกครอง 

การบรหิาร

จดัการ 

และการมสีว่น

รว่มของ

ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 
แผนงานการศกึษา กองการศึกษา 

ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 



ประชาชน 
แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดกิาร 

สังคม 

ส านักงานปลดั กองคลัง กอง

การศกึษา กองช่าง 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา 

ส านักงานปลดั กองคลัง กองช่าง 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลดั 
กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 

ด้านการ

ด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง ส านักงานปลดั 

กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา 

กองสวัสดกิาร สังคม 
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4. การวางแผน 

อบต.หนองไฮ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบลเพ่ือรับฟังปัญหาและความ

ต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนจะน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อไป 

 อบต.หนองไฮ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนด

โครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้ 

 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.ด้านการบริการ

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ 

- - 45 12,212,000 45 12,212,000 168 76,476,00

0 

130 62,310,00

0 

2.ด้านเศรษฐกิจ - - 7 2,450,000 7 2,450,000 7 2,450,000 7 2,450,000 

3.ด้านการพัฒนาสังคม  

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- - 21 3,800,140 21 3,800,140 21 3,800,140 21 3,800,140 



4.ด้านสุขภาพอนามัย 

และการป้องกันโรค 

- - 2 862,100 2 862,100 2 862,100 2 862,100 

5.ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

- - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

6.ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย  

การจัดระเบียบสังคม  

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน 

- - 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000 

7.ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ  

และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

- - 13 21,985,000 29 22,305,000 14 22,135,00

0 

13 21,985,00

0 

รวม - - 95 39,604,24

0 

111 41,924,240 219 106,018,2

40 

180 91,702,24

0 
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5.สรปุงบรายรบั  - รายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ตั้งแตว่นัที ่1 ตุลาคม 2562  –  30  กันยายน 2563 

 

รายการ ประมาณการ รายรบัจรงิ + สูง 

- ต่ า 

รายรบั 

หมวดภาษีอากร 320,000.00 123,801.39 - 196,198.61 

หมวดค่าธรรมเนียม  

ค่าปรับและใบอนุญาต 
606,000.00 775,863.30 + 169,863.30 

หมวดรายได้จาก

ทรัพย์สิน 
526,000.00 348,563.05 - 177,436.95 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 350,000.00 291,426.52 - 58,573.48 

ภาษีจัดสรร 40,698,000.00 39,232,885.97 - 1,465,114.03 

เงินอุดหนุน 37,000,000.00 33,142,079.00 - 3,857,921.00 

รวมรายรบัทัง้สิน้ 79,500,000.00 73,914,619.23 - 5,585,380.77 

เงนิอดุหนนุเฉพาะกิจ/

วัตถุประสงค ์

 78,602.00  

รวมเงนิอดุหนนุเฉพาะ

กิจ 
78,602.00  

รวมรายรบัทัง้สิน้ 73,993,221.23  

 

 

รายการ ประมาณการ รายจา่ยจรงิ + สูง 

- ต่ า 

รายจา่ย 

งบกลาง 18,274,117.00 17,537,739.00 736,378.00 



เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 
3,598,200.00 3,347,013.00 251,187.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 21,569,030.00 20,377,053.50 1,191,976.50 

ค่าตอบแทน 2,969,270.00 2,616,669.00 352,601.00 

ค่าใช้สอย 10,028,660.00 8,556,133.80 1,472,526.20 

ค่าวัสดุ 5,775,523.00 5,027,677.48 747,845.52 

ค่าสาธารณูปโภค 712,000.00 571,827.66 140,172.34 

ค่าครุภัณฑ์ 407,200.00 381,980.00 25,220.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,858,250.00 8,136,664.10 721,585.90 

รายจ่ายอื่น 40,000.00 29,000.00 11,000.00 

เงินอุดหนุน 7,267,750.00 6,148,068.34 1,119,681.66 

รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 79,500,000.00 72,729,825.88 6,770,174.12 
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6. การจดัท างบประมาณ 

      ผู้บริหาร อบต.หนองไฮ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 81 โครงการ งบประมาณ 16,131,100 บาท 

จ านวนครุภัณฑ์  23  โครงการ  งบประมาณ  512,800  บาท สามารถจ าแนก

ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญัติ 



 

1.ด้านการบริการพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

44 11,712,000 

2.ด้านเศรษฐกิจ 

 
3 85,000 

3.ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

4 700,000 

4.ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกัน

โรค 

 

3 1,182,100 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

1 100,000 

6.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

6 400,000 

7.ด้านการเมือง การปกครอง การ

บริหารจัดการ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

20 1,952,000 

8. ครุภัณฑ์ 

 
23 512,800 

 

รวม 

 

104 16,643,900 
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รายละเอยีดโครงการจากแผนพฒันาท้องถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

1 ด้านการบริการ

พ้ืนฐาน  

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย

ส าราญ 

100,000.00 

2 ด้านการบริการ

พ้ืนฐาน  

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ทับถนน คสล.เดิม) เส้น

บ้านนายทนุ ชัยกัง 

บ้านหนองหูลิง หมู่ท่ี 2 

 

308,000.00 

3 ด้านการบริการ

พ้ืนฐาน  

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(เส้นทางไปบ้านหนองไฮ) 

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 6 

 

332,000.00 

4 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนดรีตเสริมเหล็ก(เส้น

บ้านศรีสมพรไปบ้านดง

ทรายทอง) บ้านศรีสมพร 

หมู่ท่ี 12 

 

483,000.00 



5 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น

บ้านหัวคูเชื่อมบ้านโนน

สง่า)  

บ้านหัวคู หมู่ท่ี 3 

600,000.00 

6 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่

แยกโรงสีไปห้วยน้ าบุ้น 

(ต่อเนื่อง) บ้านศรีสว่าง หมู่

ท่ี 4 

147,000.00 

7 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้าง

บ้านพ่อค า โสรส  

บ้านดงมะกรูด หมู่ท่ี 7 

48,000.00 
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รายละเอยีดโครงการจากแผนพฒันาท้องถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

8 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจาก

บ้านนายไพโรจน์ ศรีนวล 

ถึงแปลงสาธิต บ้านห้วย

เจริญ หมูท่ี 16 

 

266,000.00 

9 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดง

ทรายทองเชื่อมศรีสมพร

(ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง 

หมู่ท่ี 15 

 

750,000.00 

10 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้าน

โนนสะอาดเชื่อม 

บ้านดงทรายทอง(ต่อเนื่อง)  

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 6 

 

218,000.00 



11 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัด

ป่าจันทรังษี  

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 6 

 

200,000.00 

12 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้าน

ห้วยส าราญเชื่อมบ้านศรี

สว่าง (ต่อเนื่อง) บ้านห้วย

ส าราญ หมู่ท่ี 9 

 

750,000.00 

13 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นห้วย

น้ าบุ้นถึงวัดป่าดงมะกรูด

(ต่อเนื่อง) บ้านดงมะกรูด 

หมู่ท่ี 7 

 

492,000.00 
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รายละเอยีดโครงการจากแผนพฒันาท้องถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

14 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลุ่ม

บ้านครูอ้อย บ้านวังทอง  

หมู่ท่ี 14 

 

407,000.00 

15 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอย

ทิศตะวันตก(หน้าศาลา

ประชาคมต่อเนื่อง) บ้านดง

มะกรูด หมู่ท่ี 7 

210,000.00 

16 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบ

ท่ีพักสงฆ์ปุญญาวาส(ป่าช้า

ลาดทอง) บ้านลาดทอง หมู่

ท่ี 13 

573,000.00 

17 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบ

หนองกกดู่ บ้านห้วยเจริญ 

หมู่ท่ี 16 

484,000.00 

18 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสวน

ยางไปฝายน้ าล้นซอยไป

บ้านนายนิพล สาแขม บ้าน

250,000.00 



วังทอง หมู่ท่ี 14 

19 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างแนวกัน

ถนนทรุดเส้นศาลา

กลางบ้านถึงบ้านพ่อสมพร 

บ้านหนองหูลิง หมู่ท่ี 2 

372,000.00 
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รายละเอยีดโครงการจากแผนพฒันาท้องถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

20 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าเส้นจากสามแยกบ้านพ่อ

บุญมาถึงบ้านพ่อบุญธรรม

(ต่อเนื่อง) บ้านโสกน้ าขาว 

หมู่ท่ี 5 

 

117,000.00 



21 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าเส้นบ้าน 

พ่อสนอง สมเพชร ถึงสี่แยก

บ้านแม่ทองใบ ลือหาร บ้าน

โนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 

250,000.00 

22 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าเส้นบ้าน 

แม่สมัยไปบ้านพ่อกอง  

บ้านศรีสมพร หมู่ท่ี 12 

267,000.00 

23 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าจากส่ีแยกบ้านนายสวัสดิ์ 

แสนมนตรี ไปถึงบ้าน 

นางหนูเอียง ภักดีราช  

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 

450,000.00 

24 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าจากส่ีแยกบ้านแม่มาลี 

โชติรัตน์ ถึงถนนเส้น 

อุดร-หนองแสง(ต่อเนื่อง)  

บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 1 

 

151,500.00 

25 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าเส้นจากบ้านนาง

ดาวเรือง ชัยปลื้ม ถึงโรงน้ า  

อ.นิคม คงภิรมย์ บ้านโสก

น้ าขาว หมู่ท่ี 5 

 

148,000.00 
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รายละเอยีดโครงการจากแผนพฒันาท้องถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

26 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าเส้นจากบ้านนางญาดา สี

ยางนอก  

ถึงบ้านนางอังคณา ค าคูณ  

บ้านโสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

 

93,750.00 

27 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างหอ

กระจายข่าวพร้อมระบบ

เสียงตามสาย บ้านลาดทอง  

หมู่ท่ี 13 

 

142,000.00 

28 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนโดยวิธีการลงหินคลุก 

เส้นกลุ่มบ้านนางศรัญญา สี

ราช บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 1 

 

199,000.00 

29 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

โดยการเพ่ิมขนาดหม้อ

แปลงไฟฟ้า เส้นหน้าวัดป่า

หนองไฮ บ้านโนนสวรรค์ 

250,000.00 



หมู่ท่ี 11 

 

30 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตรเส้นทางเข้า

สวนยางเส้นทางเข้าบ้าน

ของนางน้อย วรรณศิริ บ้าน

โสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

 

84,250.00 

31 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตรเส้นบ้านพ่อ

ใบไปโนนขม้ินพร้อมหม้อ

แปลง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 

11 

250,000.00 
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รายละเอยีดโครงการจากแผนพฒันาท้องถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

32 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตรเส้นไปนาพ่อ

จ่อง กระลาม บ้านโคกลาด  

570,000.00 



หมู่ท่ี 8 

 

33 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าจากถนนใหญ่บ้าน

ผ่านศึก 3 ไปทางนาแม่

สมนึก จุฬาลี บ้านหนองไฮ 

หมู่ท่ี 1 

 

399,500.00 

34 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและ

เพ่ือการเกษตรเส้นข้างวัด

บุญศรีสว่าง บ้านศรีสว่าง 

หมู่ท่ี 4 

 

233,500.00 

35 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและ

เพ่ือการเกษตรเส้นทางบ้าน

ศรีสว่างไปบ้านดงทรายทอง  

บ้านศรีสว่าง หมู่ท่ี 4 

 

256,500.00 

36 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าและ 

ส่องสว่างเส้นไปบ้านหนอง

หูลิง  

บ้านโนนผาสุข หมู่ท่ี 10 

430,000.00 



 

37 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่าง  

เส้นข้างวัด บ้านหัวคู หมู่ท่ี 

3 

 

24,250.00 
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รายละเอยีดโครงการจากแผนพฒันาท้องถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

38 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่าง  

เส้นคลองน้ า พร้อมติดต้ัง

โคมไฟ  

บ้านโสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

80,000.00 

39 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างพร้อมติดต้ังโคม

ไฟ เส้นบ้านนายบุญหนา  

กลางอินเดช บ้านโสกน้ า

ขาว หมู่ท่ี 5 

 

35,000.00 



40 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะภายใน

หมู่บ้าน(ซอยตรงข้ามหน้า

วัดบุญศรีสว่าง) บ้านศรี

สว่าง หมู่ท่ี 4 

 

43,000.00 

41 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะเส้นใต้

อ่างเก็บน้ ารอบคลอง  

บ้านโสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

 

64,000.00 

42 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะเส้น

โรงสี บ้านโสกน้ าขาว  

หมู่ท่ี 5 

 

128,000.00 

43 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตและ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เส้น

ใต้อ่าง บ้านหัวคู หมู่ท่ี 3 

 

25,500.00 

44 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตและ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เส้น

ไปหลัก 13 บ้านหัวคู หมู่ท่ี 

3 

 

 

30,250.00 
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ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

45 ด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ต่าง ๆ  

( ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจาน 

สบู่เหลวและแชมพูสมุนไพร 

) 

25,000.00 

46 ด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ต่าง ๆ  

( การประกอบอาหารไทย

และขนมไทย) 

30,000.00 

47 ด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

( โครงการเพาะเห็ดโคลน

น้อย) 

30,000.00 

48 ด้านการพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพิธีทางศาสนาและ 

ประเพณีท้องถิ่น 
50,000.00 

49 ด้านการพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ 

และวันผู้สูงอายุ 

500,000.00 

50 ด้านการพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนวัดโนน

สะอาด  

ตามโครงการบรรพชา

50,000.00 



อุปสมบทพระภิกษุสามเณร

ภาคฤดูร้อนและบวชศิลจา

ริณี 

 

51 ด้านการพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

52 ด้านสุขภาพอนามัย

และ 

การป้องกันโรค 

โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชนและประชาชนเพ่ือ

ต้านยาเสพติด 

 

800,000.00 

53 ด้านสุขภาพอนามัย

และ 

การป้องกันโรค 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์สมเด็ดพระ

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

62,100.00 

54 ด้านสุขภาพอนามัย

และ 

การป้องกันโรค 

โครงการอุดหนุนส าหรับ

การด าเนินงานตาม

โครงการพระราชด าริ 

ด้านสาธารณสุข 

 

320,000.00 

55 ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้ตามวัน

ส าคัญต่าง ๆ  
100,000.00 

56 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม 

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการซ้อมแผนป้องกัน

และ 

บรรเทาสาธารณภัย 

50,000.00 



 

57 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม 

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

โครงการถนนปลอดภัย 50,000.00 

58 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม 

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล

ส าคัญ 

70,000.00 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

59 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม  

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการอบรมให้ความรู้ใน

การป้องกันอัคคีภัยท่ีเกิด

จากก๊าชหุงต้มแก่ประชาชน

และสถานศึกษา 

30,000.00 

60 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม  

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมป้องกัน

เด็กจมน้ า 
100,000.00 

61 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม  

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมสร้าง

ความสามัคคีให้แก่เด็กและ

เยาวชนในเขตต าบล 

หนองไฮ 

100,000.00 

62 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุนที่ว่าการ

อ าเภอเมืองอุดรธานีตาม

โครงการจัดกิจกรรม

สนับสนุนงานประเพณีทุ่งศรี

เมืองอุดรธานี 

7,000.00 

63 ด้านการเมือง การ

ปกครอง การบริหาร

จัดการ และการมี

โครงการประชุมปฐมนิเทศ

ผู้ปกครอง 
15,000.00 



ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

64 ด้านการเมือง การ

ปกครอง การบริหาร

จัดการ และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการประชุมผู้ปกครอง

และ 

จัดนิทรรศการแสดงผลของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 

65 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุนโรงเรียน 

โนนสะอาด - ผาสุก  

ตามโครงการกิจกรรมการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

100,000.00 

66 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุนโรงเรียน

บ้านโคกลาด 

ตามโครงการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติดนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

50,000.00 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ



67 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุนโรงเรียน

บ้านโคกลาด 

ตามโครงการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติดนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

50,000.00 

68 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุนโรงเรียน

บ้านโคกลาด ตาม

โครงการยกระดับการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่การ

ทดสอบระดับชาติและ

ประชาคมอาเซียน 

 

80,000.00 

69 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุนโรงเรียน

บ้านโสกน้ าขาวตาม

โครงการกิจกรรมค่าย

คุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับประถมศึกษา 

50,000.00 

70 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุนโรงเรียน

หนองไฮ  

ตามโครงการกิจกรรมค่าย

พัฒนาจิตใจต้านภัยยาเสพ

ติดนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 

50,000.00 

71 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

โครงการจ้างนักเรียน 

นักศึกษาท างานในช่วงปิด

ภาคเรียน 

100,000.00 



72 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและพัฒนา

ศักยภาพให้แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 

ประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

810,000.00 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

73 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

บ้านห้วยส าราญ – ห้วย

เจริญ 

250,000.00 

74 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

โครงการอุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

15,000.00 



ประชาชน 

75 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการเก็บภาษีเคลื่อนท่ี

และประชาสัมพันธ์การ

ช าระภาษีเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ของ  

อบต.หนองไฮ 

 

50,000.00 

76 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการจัดท าระบบแผน

ท่ีภาษี 

ทะเบียนทรัพย์สินและ

จัดเก็บรายได้ 

อบต.หนองไฮ 

100,000.00 

77 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมการ

บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ 

(E-laas) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

30,000.00 

78 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมการมี

ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนใน

การบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

100,000.00 

79 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 

สนับสนุน 

สภาเด็กและเยาวชนใน

เขตต าบลหนองไฮ 

60,000.00 



ประชาชน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

80 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีต าบลหนองไฮ ตาม

โครงการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

10,000.00 

81 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีต าบลหนองไฮ ตาม

โครงการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี

งบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

10,000.00 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

1 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(lnk Tank Printer)  

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,300 บาท 

(ส านักปลัด) 

86,000.00 

2 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

 

 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 22,000 

บาท 

(กองคลัง) 

44,000.00 

3 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

Multifunction  

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 

(กองคลัง) 

9,000.00 



4 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 

(ส านักปลัด) 
10,900.00 

5 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

 

สายส่งน้ าดับเพลิง 

จ านวน 2 เส้น ๆ ละ 10,000 

บาท 

(ส านักปลัด) 

20,000.00 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

6 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 

( กองการศึกษา) 
48,000.00 

7 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้น

ซัก 

(กองการศึกษา) 

7,900.00 

8 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กส านักงาน

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

(กองการศึกษา) 

7,500.00 

9 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  

ส าหรับงานส านักงาน  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว ) 

(กองการศึกษา) 

 

17,000.00 



10 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  

(ขนาด 26,000 บีทียู) 

(กองการศึกษา) 

 

108,000.00 

11 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับ

พนักงาน 

(กองสวัสดิการ สังคม) 

4,800.00 

12 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน

เลื่อน 

จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 

บาท 

(กองสวัสดิการ สังคม) 

9,000.00 
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รายละเอยีดครุภณัฑ์จากแผนพฒันาทอ้งถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

13 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กส านักงาน 

(กองสวัสดิการ สังคม) 
7,500.00 

14 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA 

จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 

บาท 

 (กองสวัสดิการ สังคม) 

 

5,000.00 

15 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต

ไฟฟ้า 

( กองช่าง ) 

21,000.00 

16 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 

( กองช่าง ) 
21,000.00 



17 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 4 ขั้น 

( กองช่าง ) 

1,200.00 

18 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 8 ขั้น 

( กองช่าง ) 

2,500.00 

19 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า แบบ

เบนซิน 

( กองช่าง ) 

27,900.00 

20 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์  

(Power Amplifier) 

22,000.00 
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รายละเอยีดครุภณัฑ์จากแผนพฒันาทอ้งถิน่ ป ี2563 

ที่น ามาบรรจใุนข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

21 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อสว่านไขควง ไร้สาย 

(กองช่าง) 
6,100.00 

22 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย ขนาด

เล็ก 

(กองช่าง) 

4,500.00 

23 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวล 

( กองช่าง ) 

22,000.00 
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7.การใชจ้่ายงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนิน

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  

โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 63 โครงการ จ านวนเงิน 

13,046,252.80 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไปแล้ว จ านวน 62 โครงการ จ านวนเงิน 12,674,252.80 บาท อยู่ระหว่าง

ด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ  

จ านวนเงิน 372,000.00 บาท ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน 18 โครงการ จ านวน

เงิน  1,695,000.00 บาท  



จ านวนครุภัณฑ์ท่ีเบิกจ่าย จ านวน 22 โครงการ จ านวนเงิน 410,180 บาท จ านวน

ครุภัณฑ์ไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 22,000 บาท สามารถจ าแนก

ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

การเบกิจา่ยงบประมาณ 

ตามขอ้บญัญัติ 

 

1.ด้านการบริการพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

42 9,863,611.80 

2.ด้านเศรษฐกิจ 

 

- - 

3.ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1 99,000.00 

4.ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกัน

โรค 

 

2 858,300.00 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

1 100,000.00 

6.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

3 158,941.00 

7.ด้านการเมือง การปกครอง การ

บริหารจัดการ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

13 1,594,400.00 



8.อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 372,000.00 

9.ไม่ได้ด าเนินการ 18 1,695,000.00 

10. จ านวนครุภัณฑ์ท่ีเบิกจ่าย 22 410,180.00 

11. จ านวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้เบิกจ่าย 1 22,000.00 

 

รวม 

 

104 15,173,432.80 
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รายละเอยีดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณ อบต.หนองไฮ ทีม่ีการก่อหนีผ้กูพนั / 

เบิกจา่ย ดงันี ้

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

 

เบิกจา่ย 

1 ด้านการบริการ

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง

อาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านห้วย

ส าราญ 

100,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

2 ด้านการบริการ

พ้ืนฐาน  

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ทับถนน คสล.

เดิม) เส้นบ้านนาย

ทนุ ชัยกัง 

บ้านหนองหูลิง 

308,000.00 308,000.00 



ต าบลหนองไฮ 

 

3 ด้านการบริการ

พ้ืนฐาน  

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (เส้นทางไป 

บ้านหนองไฮ)  

บ้านโนนสะอาด หมู่

ท่ี 6 

 

332,000.00 332,000.00 

4 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (เส้นบ้านศรีสม

พรไปบ้านดงทราย

ทอง)  

บ้านศรีสมพร หมู่ท่ี 

12 

 

483,000.00 

 

 

483,000.00 

5 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (เส้นบ้านหัวคู

เช่ือมบ้านโนนสง่า) 

บ้านหัวคู หมู่ท่ี 3 

600,000.00 

 

 

399,000.00 

6 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากสี่แยกโรงสี

ไปห้วยน้ าบุ้น 

(ต่อเนื่อง)  

บ้านศรีสว่าง หมู่ท่ี 4 

147,000.00 

 

147,000.00 

 

7 

ด้านการบริการขั้น

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเส้นข้างบ้านพ่อ

ค า  

48,000.00 

 

48,000.00 



โสรส บ้านดงมะกรูด 

หมู่ท่ี 7 
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รายละเอยีดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณ อบต.หนองไฮ ทีม่ีการก่อหนีผ้กูพนั / 

เบิกจา่ย ดงันี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

 

เบิกจา่ย 

8 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

จากบ้านนายไพโรจน์ ศรี

นวล ถึงแปลงสาธิต บ้าน

ห้วยเจริญ หมูท่ี 16 

 

266,000.00 

 

 

266,000.00 

9 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

ดงทรายทองเช่ือมศรีสม

พร(ต่อเนื่อง) บ้านดง

ทรายทอง หมู่ท่ี 15 

 

750,000.00 

 

 

541,000.00 

10 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

บ้านโนนสะอาดเชื่อม 

บ้านดงทรายทอง 

(ต่อเนื่อง)  

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 6 

 

218,000.00 

 

 
 

218,000.00 



11 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต 

เสริมเหล็กเส้นวัดป่า

จันทรังษี  

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 6 

 

200,000.00 

 

 

200,000.00 

12 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

บ้านห้วยส าราญเชื่อม 

บ้านศรีสว่าง (ต่อเนื่อง)  

บ้านห้วยส าราญ หมู่ท่ี 9 

 

750,000.00 

 

 
 

541,000.00 

13 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

ห้วยน้ าบุ้นถึงวัดป่าดง

มะกรูด(ต่อเนื่อง) บ้านดง

มะกรูด หมู่ท่ี 7 

 

492,000.00 

 

 

492,000.00 
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รายละเอยีดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณ อบต.หนองไฮ ทีม่ีการก่อหนีผ้กูพนั / 

เบิกจา่ย ดงันี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

14 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

กลุ่มบ้านครูอ้อย บ้านวัง

ทอง  

หมู่ท่ี 14 

 

407,000.00 

 

 

407,000.00 

15 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต 

เสริมเหล็กเส้นซอยทิศ

ตะวันตก 

(หน้าศาลาประชาคม

ต่อเนื่อง)  

บ้านดงมะกรูด หมู่ท่ี 7 

210,000.00 

 
 

210,000.00 

16 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต 

เสริมเหล็กเส้นรอบท่ีพัก

สงฆ์ปุญญาวาส(ป่าช้าลาด

ทอง) บ้านลาดทอง หมู่ท่ี 

13 

573,000.00 

 

 

363,500.00 

17 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต 

เสริมเหล็กเส้นรอบหนอง

กกดู่  

484,000.00 

 

 

484,000.00 



บ้านห้วยเจริญ หมู่ท่ี 16 

18 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

สวนยางไปฝายน้ าล้นซอย

ไปบ้านนายนิพล สาแขม  

บ้านวังทอง หมู่ท่ี 14 

250,000.00 

 

 

250,000.00 

19 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างแนวกัน

ถนนทรุดเส้นศาลา

กลางบ้านถึงบ้านพ่อสมพร  

บ้านหนองหูลิง หมู่ท่ี 2 

372,000.00 

 

 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
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เบิกจา่ย ดงันี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

 

เบิกจา่ย 

20 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าเส้นจากสาม

แยกบ้านพ่อบุญมาถึง 

117,000.00 

 

 

 



บ้านพ่อบุญธรรม

(ต่อเนื่อง)  

บ้านโสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

 

117,000.00 

21 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า 

เส้นบ้านพ่อสนอง สม

เพชร ถึง 

สี่แยกบ้านแม่ทองใบ ลือ

หาร  

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 

11 

250,000.00 

 

 

250,000.00 

22 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างราง

ระบาย 

น้ าเส้นบ้านแม่สมัยไป

บ้านพ่อกอง  

บ้านศรีสมพร หมู่ท่ี 12 

267,000.00 

 

 

267,000.00 

23 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า 

จากสี่แยกบ้านนาย

สวัสดิ์ แสนมนตรี ไปถึง 

บ้านนางหนูเอียง ภักดี

ราช  

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 

10 

450,000.00 

 

 

450,000.00 

24 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าจากสี่แยกบ้าน

แม่มาลี โชติรัตน์ ถึง

ถนนเส้น 

อุดร-หนองแสง

(ต่อเนื่อง)  

บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 1 

151,500.00 

 

 

 

151,500.00 



 

25 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าเส้นจากบ้าน

นางดาวเรือง ชัยปลื้ม  

ถึงโรงน้ า อ.นิคม คง

ภิรมย์  

บ้านโสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

 

148,000.00 

 

 

 

148,000.00 
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เบิกจา่ย ดงันี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

26 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าเส้นจากบ้านนาง

ญาดา สียางนอก  

ถึงบ้านนางอังคณา ค าคูณ  

บ้านโสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

 

93,750.00 

 

 

 

93,750.00 

27 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างหอ

กระจายข่าวพร้อมระบบ

เสียงตามสาย บ้านลาด

142,000.00 

 

 

137,914.00 



ทอง 

หมู่ท่ี 13 

 

28 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการ

ลงหินคลุก เส้นกลุ่มบ้าน

นางศรัญญา สีราช บ้าน

หนองไฮ หมู่ท่ี 1 

 

199,000.00 

 

 

199,000.00 

29 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

โดยการเพ่ิมขนาดหม้อ

แปลงไฟฟ้า เส้นหน้าวัด

ป่าหนองไฮ บ้านโนน

สวรรค์ หมู่ท่ี 11 

 

250,000.00 

 

 

220,022.71 

30 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตรเส้นทาง

เข้าสวนยางเส้นทางเข้า

บ้านของนางน้อย วรรณศิ

ริ บ้านโสกน้ าขาว  

หมู่ท่ี 5 

 

84,250.00 

 

 

 

53,476.04 

31 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตรเส้นบ้านพ่อ

ใบไปโนนขม้ินพร้อมหม้อ

แปลง บ้านโนนสวรรค์ หมู่

ท่ี 11 

250,000.00 

 

 

177,772.30 
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เบิกจา่ย ดงันี ้

 

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

32 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร 

เส้นไปนาพ่อจ่อง กระลาม  

บ้านโคกลาด หมู่ท่ี 8 

 

570,000.00 

 

 

495,319.27 

33 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่ าจากถนนใหญ่ 

บ้านผ่านศึก 3 ไปทางนาแม่

สมนึก จุฬาลี  

บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 1 

 

399,500.00 

 

 

368,469.31 

34 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่ าเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 

และเพื่อการเกษตรเส้นข้างวัด

บุญศรีสว่าง  

บ้านศรีสว่าง หมู่ท่ี 4 

 

233,500.00 

 

 

181,222.36 



35 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่ าเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 

และเพื่อการเกษตรเส้นทางบ้าน

ศรีสว่าง 

ไปบ้านดงทรายทอง  

บ้านศรีสว่าง หมู่ท่ี 4 

 

256,500.00 

 

 

110,024.96 

36 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่ าและ 

ส่องสว่างเส้นไปบ้านหนองหูลิง  

บ้านโนนผาสุข หมู่ท่ี 10 

 

430,000.00 

 

 

429,266.35 

37 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง

สว่าง  

เส้นข้างวัด บ้านหัวคู หมู่ท่ี 3 

 

24,250.00 

 

22,781 
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เบิกจา่ย ดงันี ้

 

 



ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

38 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่าง  

เส้นคลองน้ า พร้อมติดต้ัง

โคมไฟ  

บ้านโสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

80,000.00 

 

 

74,895.90 

39 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างพร้อมติดต้ัง

โคมไฟ  

เส้นบ้านนายบุญหนา 

กลางอินเดช บ้านโสกน้ า

ขาว หมู่ท่ี 5 

 

35,000.00 

 

 

31,032.22 

40 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ

ภายในหมู่บ้าน 

(ซอยตรงข้ามหน้าวัดบุญ

ศรีสว่าง)  

บ้านศรีสว่าง หมู่ท่ี 4 

 

43,000.00 

 

 

23,278.73 

41 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะเส้น

ใต้อ่างเก็บน้ ารอบคลอง  

บ้านโสกน้ าขาว หมู่ท่ี 5 

 

64,000.00 

 

 

50,608.03 

42 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะเส้น

โรงสี บ้านโสกน้ าขาว  

หมู่ท่ี 5 

 

128,000.00 

 

 

73,044.70 



43 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตและ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 

เส้นใต้อ่าง บ้านหัวคู หมู่

ท่ี 3 

 

25,500.00 

 

19,542.52 

44 

ด้านการบริการ

ขั้นพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตและ 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 

เส้นไปหลัก 13 บ้านหัวคู 

หมู่ท่ี 3 

 

 

30,500.00 

 

 

29,191.40 
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เบิกจา่ย ดงันี ้

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

 

เบิกจา่ย 

45 ด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ต่าง ๆ  

( ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจาน 

สบู่เหลวและแชมพู

สมุนไพร ) 

25,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

46 ด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ต่าง ๆ  

( การประกอบอาหารไทย

และขนมไทย) 

30,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

47 ด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

( โครงการเพาะเห็ดโคลน

น้อย) 

30,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

48 ด้านการ

พัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการพิธีทางศาสนา

และ 

ประเพณีท้องถิ่น 

50,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

49 ด้านการ

พัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ 

และวันผู้สูงอายุ 

500,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 



50 ด้านการ

พัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนวัดโนน

สะอาด  

ตามโครงการบรรพชา

อุปสมบทพระภิกษุสามเณร

ภาคฤดูร้อนและบวชศิลจา

ริณี 

 

50,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

51 ด้านการ

พัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 99,000.00 
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เบิกจา่ย ดงันี ้

 

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

52 ด้านสุขภาพอนามัย

และ 

การป้องกันโรค 

โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชนและประชาชน

เพ่ือต้านยาเสพติด 

 

800,000.00 796,200.00 

53 ด้านสุขภาพอนามัย

และ 

การป้องกันโรค 

โครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัย โรค

พิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์

สมเด็ดพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัย

ลักษณ์  

อัครราชกุมารี 

62,100.00 62,100.00 

54 ด้านสุขภาพอนามัย

และ 

การป้องกันโรค 

โครงการอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามโครงการ 

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

 

320,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

55 ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้

ตาม 

วันส าคัญต่าง ๆ  

100,000.00 100,000.00 

56 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม 

โครงการซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

50,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 



ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

57 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม 

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

โครงการถนนปลอดภัย 50,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

58 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม 

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

เทศกาลส าคัญ 

70,000.00 54,101.00 
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เบิกจา่ย ดงันี ้

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

59 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม  

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการอบรมให้

ความรู้ในการ

ป้องกันอัคคีภัยท่ีเกิด

จากก๊าชหุงต้มแก่

ประชาชนและ

สถานศึกษา 

30,000.00 4,840.00 

60 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม  

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรม

ป้องกัน 

เด็กจมน้ า 

100,000.00 100,000.00 

61 ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การ

จัดระเบียบสังคม  

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรม

สร้างความสามัคคี

ให้แก่เด็กและ

เยาวชนในเขต

ต าบลหนองไฮ 

100,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

62 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุน

ท่ีว่าการอ าเภอเมือง

อุดรธานีตาม

โครงการจัดกิจกรรม

สนับสนุนงาน

ประเพณีทุ่งศรีเมือง

อุดรธานี 

7,000.00 7,000.00 

63 ด้านการเมือง การ

ปกครอง การบริหาร

โครงการประชุม

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
15,000.00 15,000.00 



จัดการ และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

64 ด้านการเมือง การ

ปกครอง การบริหาร

จัดการ และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการประชุม

ผู้ปกครองและ 

จัดนิทรรศการ

แสดงผลของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 15,000.00 

65 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียน 

โนนสะอาด - ผาสุก  

ตามโครงการ

กิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ 

100,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

66 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียน 

บ้านโคกลาด 

ตามโครงการ

แข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติดนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

50,000.00 50,000.00 
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เบิกจา่ย ดงันี ้

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

 

เบิกจา่ย 



67 ด้านการเมือง 

การปกครอง  

การบริหาร

จัดการ และ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียน 

บ้านโคกลาด 

ตามโครงการแข่งขัน

กีฬาต้านยาเสพติด

นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 

50,000.00 50,000.00 

68 ด้านการเมือง 

การปกครอง  

การบริหาร

จัดการ และ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียน 

บ้านโคกลาด ตาม

โครงการยกระดับการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่

การทดสอบระดับชาติ

และประชาคมอาเซียน 

 

80,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

69 ด้านการเมือง 

การปกครอง  

การบริหาร

จัดการ และ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนบ้านโสกน้ า

ขาวตามโครงการ

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

50,000.00 50,000.00 

70 ด้านการเมือง 

การปกครอง  

การบริหาร

จัดการ และ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนหนองไฮ  

ตามโครงการกิจกรรม

ค่ายพัฒนาจิตใจต้าน

ภัยยาเสพติดนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

50,000.00 50,000.00 

71 ด้านการเมือง 

การปกครอง  

การบริหาร

จัดการ และ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

โครงการจ้างนักเรียน 

นักศึกษาท างาน

ในช่วงปิดภาคเรียน 

100,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 



72 ด้านการเมือง 

การปกครอง  

การบริหาร

จัดการ และ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและ

พัฒนาศักยภาพให้แก่

คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พนักงาน

ส่วนต าบล พนักงาน

จ้าง ผู้น าชุมชน 

ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองไฮ 

810,000.00 810,000.00 
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เบิกจา่ย ดงันี ้

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ 

 

เบิกจา่ย 

73 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

บ้านห้วยส าราญ – 

ห้วยเจริญ 

250,000.00 154,800.00 

74 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

โครงการอุดหนุน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 15,000.00 



ประชาชน 

75 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการเก็บภาษี

เคลื่อนที่และ

ประชาสัมพันธ์การ

ช าระภาษี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได้

ของ อบต.หนองไฮ 

 

50,000.00 27,600.00 

76 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการจัดท าระบบ

แผนท่ีภาษี 

ทะเบียนทรัพย์สิน

และ 

จัดเก็บรายได้ อบต.

หนองไฮ 

250,000.00 250,000.00 

77 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม

การบันทึกบัญชี

คอมพิวเตอร์ (E-

laas) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

30,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

78 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม

การมีส่วนร่วมของ

ผู้น าชุมชนในการ

บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 

หนองไฮ 

100,000.00 100,000.00 

79 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรม

ส่งเสริม สนับสนุน

สภาเด็กและเยาวชน

60,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 



และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ในเขตต าบลหนองไฮ 
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เบิกจา่ย ดงันี ้

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

80 ด้านการเมือง 

การปกครอง  

การบริหาร

จัดการ และ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

อุดหนุนให้กับ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ต าบลหนองไฮ ตาม

โครงการสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมวันแม่

แห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ  

พ.ศ.2563 

10,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 

81 ด้านการเมือง 

การปกครอง  

การบริหาร

จัดการ และ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

อุดหนุนให้กับ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ต าบลหนองไฮ ตาม

โครงการสนับสนุนการ

จดักิจกรรมวันสตรีสากล 

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

10,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 
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เบิกจา่ย ดงันี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

1 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 

22,000 บาท 

(กองคลัง) 

44,000.00 

 

44,000.00 

2 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED ขาวด า 

(กองคลัง) 

9,000.00 

 

9,000.00 

3 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ

อ่อน 

(ส านักปลัด) 

10,900.00 

 

10,900.00 

4 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

สายส่งน้ าดับเพลิง 

จ านวน 2 เส้น ๆ ละ 

10,000 บาท 

(ส านักปลัด) 

20,000.00 19,000.00 



 

5 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 

( กองการศึกษา) 
48,000.00 48,000.00 

6 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 

ลิ้นซัก 

(กองการศึกษา) 

7,900.00 7,000.00 

7 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก

ส านักงานเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

(กองการศึกษา) 

7,500.00 7,500.00 

8 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 

(กองการศึกษา) 

17,000.00 17,000.00 
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รายละเอยีดครุภณัฑ์ในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.หนองไฮ ทีม่ีการก่อหนีผู้กพนั / 

เบิกจา่ย ดงันี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

9 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกส่วน 

แบบตั้งพื้นหรือแบบ

แขวน  

(ขนาด 26,000 บีทียู) 

(กองการศึกษา) 

 

108,000.00 108,000.00 

10 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับ

พนักงาน 

(กองสวัสดิการ สังคม) 

4,800.00 3,500.00 

11 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

บานเลื่อน 

จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 

4,500 บาท 

(กองสวัสดิการ สังคม) 

9,000.00 9,000.00 

12 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก

ส านักงาน 

(กองสวัสดิการ สังคม) 

7,500.00 7,500.00 



ประชาชน 

13 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง

ไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA 

จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

2,500 บาท 

 (กองสวัสดิการ สังคม) 

 

5,000.00 5,000.00 

14 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ

คอนกรีตไฟฟ้า 

( กองช่าง ) 

21,000.00 21,000.00 

15 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 

( กองช่าง ) 
21,000.00 21,000.00 
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รายละเอยีดครุภณัฑ์ในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.หนองไฮ ทีม่ีการก่อหนีผ้กูพนั / 

เบิกจา่ย ดงันี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ

 

เบิกจา่ย 

16 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อบันได

อลูมิเนียม 4 ขั้น 

( กองช่าง ) 

1,200.00 1,190.00 

17 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อบันได

อลูมิเนียม 8 ขั้น 

( กองช่าง ) 

2,500.00 2,490.00 

18 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องปั่น

ไฟฟ้า แบบเบนซิน 

( กองช่าง ) 

27,900.00 27,900.00 

19 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์  

(Power Amplifier) 

(กองช่าง) 

22,000.00 ไม่ได้

ด าเนินการ 



20 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อสว่านไขควง 

ไร้สาย 

(กองช่าง) 

6,100.00 6,100.00 

21 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย 

ขนาดเล็ก 

(กองช่าง) 

4,500.00 4,500.00 

22 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวล 

22,000.00 22,000.00 

23 ด้านการเมือง การ

ปกครอง  

การบริหารจัดการ 

และ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

แบบฉีดหมึก พร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์  

(lnk Tank Printer)  

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 

4,300 บาท 

(ส านักปลัด) 

86,000.00 8,600.00 
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ข้อเสนอแนะจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561 – 2565 

ระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 



การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไม่ควรเกินหมู่บ้านละ 10 โครงการ และต้องดูงบประมาณประกอบด้วย เพราะ

งบประมาณมีจ ากัด ไม่สามารถด าเนินการได้ครบ ควรให้ประชาคมเสนอ

โครงการท่ีมีความจ าเป็นและเป็นท่ีต้องการของประชาชนจริง ๆ เพราะถ้าเสนอ

โครงการจ านวนมากแต่ด าเนินการได้น้อย ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 

********************************************** 

 


