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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นก าหนดให้จัดท าข้ึนทุกปีโดยก าหนดให้แลว้เสร็จภายในเดือนธันวาคม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด
ที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากขึ้น มีการ
ประสานงานและการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย 
 
1.วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1.1 เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 
2. องค์กรที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ในการจัดท าแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ ครอบคลุมและ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและบรรลุต่อวิสัยทัศน์และการพัฒนาต าบลในทุก ๆ ด้าน องค์กรในการจัดท า
แผน มีดังนี ้
 2.1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ประกอบด้วย 
  1) นางสง่า  พิมพ์ศร ี  นายก อบต.   ประธานกรรมการ 
  2) นายสวาท  บุตรสีน้อย รองนายก อบต.  กรรมการ 
  3) นายพนมไพร  ศรีโคตรอัน รองนายก อบต.  กรรมการ 
  4) นายสนั่น  สมวงค ์  รองประธานสภาฯ  กรรมการ 
  5) นายจ านง  จินดามน  สมาชิก อบต.  กรรมการ 
  6) นายทองจันทร์  กองทรัพย ์ สมาชิก อบต.  กรรมการ 
  7) นายอ านวย  โพธิ์ทอง  สมาชิก อบต.  กรรมการ 
  8) นางสุรดา  ปานชนะพงศ์ สมาชิก อบต.  กรรมการ 
  9) นางอัมพร  ดวงมาตย์พล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

10) นายยุทธศาสตร พิมพ์ศร ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
11) นายสุบรรณ  วงค์พยัคฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
12) นางสาวศริิลักษณ ์ ตริ่งไธสงค์ ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 

  13) นางศิริกลุ  ตุ้มวารีย ์  ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
  14) นายพิพิธ  สุวรรณสิงห์ ผู้ทนภาคราชการ  กรรมการ 
  15) นายสมควร  ถีวุฒิตา  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
  16) นางสาวจติรา  สุนทราวิรตัน ์ ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
  17) นายถนอม    เพียมูล  ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ 
  18) นางไท  เจริญชัย  ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ 
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  19) นางอิศรา  เพียปลัด  ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ 
  20) พันจ่าตรีอภิชาติ          จันโทศรี            ปลัด อบต.หนองอ้อ    กรรมการ/เลขานุการ 
  21) นายสุทธิพงศ์            ทานัง  หัวหน้าส านักปลัด         ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1) ก าหนดแนวทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ผังเมือง ปัญหาของท้องถิ่นและให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา 
  3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและแผนการด าเนินงาน 
  4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ี 
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท า 
เป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 2.2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ประกอบด้วย 
  1) พันจ่าตรีอภิชาต ิ จันโทศร ี         ปลัด อบต.หนองอ้อ       ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวกัญญาณัฐ ไชยราช         รองปลัด อบต.หนองอ้อ กรรมการ 

3) นางสุภิดาว  คุณความดี       ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
  4) นางสาวจิตรา  สุนทราวิรตัน์     ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  5) นายนิตฐิวุฒิ  ภูสง่า         นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
  6) นายพิชิต  วงษ์แดง         นายช่างโยธา   กรรมการ 
  7) นายสมาน  อุตมา         ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
  8) นายสุพจน์  มีจินดา         ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
  9) นายอุดมพร  นามวงษา         ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 

10) นายสุทธิพงศ์  ทานัง         หัวหน้าส านักปลัด            เลขานุการ 
11) นายปัญญา  สาระกลุ          นักวิเคราะห์ฯ             ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาฯก าหนดจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของการด าเนินงาน 
 

3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเอง
และหน่วยงานอ่ืน/องค์กรอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรอื่นด าเนินงานแทน 
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอ้อ โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 บทน า 
  ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
    คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อประกาศใช้ และติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและตรวจสอบ
ได้ 
ขั้นตอนที่ 4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ 
 4.1 เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 4.2 เพื่อประหยัดทรัพยากรในการบริหารงานเพราะว่ามีการวางแผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้าและ
สามารถประสานการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ 
 4.3 เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่าง
สูงสุด 
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ส่วนที่   2    บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    
 

 
23 
8 
 

 
23 
8 
 

 
6,429,800 
1,498,000 

 

 
23.17 
5.27 

 
กองช่าง 

 

รวม 31 31 7,508,400 228.44 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข้งของชุมชน 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 
  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

7 
5 
3 
3 

 
 

7 
5 
3 
3 

 
 

300,000 
100,000 
95,000 
85,000 

 

 
 

1.16 
0.39 
0.37 
0.33 

 
ส านักงาน

ปลัด 
 

รวม 18 18 580,000 2.25 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
   3.1 แผนงานการเกษตร 
    

 
1 
 

 
1 
 

 
40,000 

 

 
0.15 

ส านักงาน
ปลัด 

 
     

รวม 1 1 40,000 0.15 
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.1 แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ 
   4.2 แผนการศึกษา 

 
9 

13 

 
9 

13 

 
1,561,700 
4,878.760 

 

 
6.02 

18.81 

ส่วน
การศึกษา 

 
 

รวม 22 22 6,440,460 24.83 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานการเกษตร 
  

 
5 
 

 
5 
 

 
1,065,000 

 

 
4.11 

 
-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-ส่วน
การศึกษา 

 

                                     รวม 5 5 1,065,000 4.11 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   6.2 แผนงานงบกลาง 
 

 
14 
8 

 
14 
8 

 
1,385,500 
8,962,910 

 
5.14 

34.55 

รวม 22 22 10,348,410 39.89 
 100 100 25,942,270 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
            วัตถุประสงค์  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมถนนหนทาง  
            แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย
มิตรภาพเชื่อม
ซอยโอฐสัตย์ 
สาย อดถ.174-
10 บ้านหนอง
แวงฮี หมู่ที่ 8  
 

ผิวจราจร  กว้ าง  4 .00 
เมตร ยาว 88 เมตร หนา 
0.15 ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0 .00 -0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 352 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

183,500 หมู่ 8 
บ้านหนอง
แวงฮี 

กองช่าง             

2 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยจันทะ
นาม บ้านหนอง
สวรรค์ หมู่ 7 

ผิวจราจร  กว้ าง  4 .00 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0 .00 -0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 

183,100 หมู่ 7 
บ้านหนอง
สวรรค ์

กองช่าง             

ผ 01 
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ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
3 ก่อสร้างถนน คสล.

รอบหนองไฮ บ้าน
โคกศรีแก้ว หมู่ 
10 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

372,300 หมู่ 10บ้าน
โคกศรีแก้ว 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตอัดแรง 
บ้านโนนสมบรูณ์ 
หมู่ 6  

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.58 เมตร ยาว 215 
เมตร และรางระบายน้ า 
ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทาง 20 เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

498,000 หมู่ 6 บ้าน
โนนสมบรูณ ์

กองช่าง             

5 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตอัดแรง 
พร้อมไหล่ทางสี่
แยกแม่ตัน-สี่แยก
แม่วันทา บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 9 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.58 เมตร  ยาว 228  
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

500,000 หมู่ 9 บ้าน
หนองแสง 

กองช่าง             
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ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
6 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. ซอย
ธรรมเบา้ หมู่ที่ 4 
บ้านค าหมากคณู 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 233 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
932 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

480,600 หมู่ที ่4 
บ้านค า
หมากคูณ 

กองช่าง             

7 โครงการปรับปรุง
ทางเชื่อมถนน 
คสล. ซอยข้างวัด
ขันธปราณีและ
ซอยจันได หมู่ที่ 4 
บ้านค าหมากคณู 

ปริมาณงาน 127.50 ตรม. 59,300 หมู่ที่ 4 
บ้านค า
หมากคูณ 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนน 
คสล. ซอยกณัหา 
หมู่ที่ 4 บ้านค า
หมากคูณ 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ไ ม่น้อยกว่ า  160 
ตรม. 

74,900 หมู่ที่ 4 
บ้านค า
หมากคูณ 

กองช่าง             

9 โครงการวางท่อ
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านโนนส าราญ 

วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 
(พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว) จ านวน 
100 ท่อน  

50,700 หมู่ที่ 5 
บ้านโนน
ส าราญ 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
สายภโูต้โม้ หมู่ที่ 
5  บ้านโนน
ส าราญ 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
880 ตรม. 

453,900 หมู่ที่ 5 
บ้านโนน
ส าราญ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
11 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. ซอย
สัตย์ธรรม หมู่ที่ 6 
บ้านโนนสมบรูณ ์

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม.พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

211,100 หมู่ 6 บ้าน
โนนสมบรูณ ์

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนล าเลยีง
การเกษตร ซอย 
มหาเสนา หมู่ที่ 6 
บ้านโนนสมบรูณ ์

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่
ค อ น ก รี ต ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
2,000 ตรม. 

155,600 หมู่ที่ 6 
บ้านโนน
สมบูรณ ์

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ซอยค า
ภาค หมู่ที ่6 บ้าน
โนนสมบรูณ ์

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
62 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ไ ม่น้อยกว่ า  248 
ตรม. 

130,000 หมู่ที่ 6 
บ้านโนน
สมบูรณ ์

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
จันทะนาม หมู่ที่ 7 
บ้านหนองสวรรค ์

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
130 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 520 ตรม. 

263,000 หมู่ที่ 7 
บ้านหนอง
สวรรค ์

กองช่าง             

15 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านหนองสวรรค ์

ปรับปรุ งซ่ อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน (พีวีซี ขนาด 
2 น้ิว) จ านวน 467 ท่อน 

235,200 หมู่ที่ 7 
บ้านหนอง
สวรรค ์

กองช่าง             

ผ 01 
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ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
16 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.สาย 
อดถ.174-17 
ซอยประชาร่วมใจ 
หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
แวงฮี 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 242 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
968 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

499,000 หมู่ที ่8 
บ้านหนอง
แวงฮี 

กองช่าง             

17 โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีต 
ถนนสายหนอง
แสง-ถ้ ากลองเพล 
และถนน
กลางบ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านหนองแสง 

ปริมาณงาน 333 ตรม.  160,900 หมู่ที่ 9 
บ้านหนอง
แสง 

กองช่าง             

18 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ประทุมทิพย์ หมู่ที่ 
9 บ้านหนองแสง 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
160 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00-0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 640 ตรม. 

330,900 หมู่ที่ 9 
บ้านหนอง
แสง 

กองช่าง             

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
โอฐสัตย์ เช่ือม หมู่
ที่ 8  หมู่ที่ 10 
บ้านโคกศรีแก้ว 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
242 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00-0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 968 ตรม. 

499,000 หมู่ที่ 10 
บ้านโคกศรี
แก้ว 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
20 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.ซอย
โป่งจิก หมู่ที่ 11
บ้านแสงบูรพา 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

105,400 หมู่ที ่11 
บ้านแสง
บูรพา 

กองช่าง             

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนล าเลยีง
การเกษตรพร้อม
ท่อระบายน้ า
เหลี่ยม ขนาด 
1.80*1.80 เมตร  
ซอยประชาร่วมใจ 
เชื่อมวัดถ้ าเต่าหมู่
ที่ 11 บ้านแสง
บูรพา 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,000  ตรม.  

498,000 หมู่ที่ 11 
บ้านแสง
บูรพา 

             

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนล าเลยีง
การเกษตร ซอย
นานางหนูพัฒน์ 
สุขแสง หมู่ที่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,500 ตรม. หมู่ที่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

165,400 หมู่ที่ 11 
บ้านแสง
บูรพา 
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ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
23 โครงการก่อสร้าง

ถนนล าเลยีง
การเกษตรถนน
เหล่าใหญ่เช่ือม
โนนทัน บ้านหนอง
แสง  หมู่ที่ ๙   

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ไม่น้อย
กว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร  
และงานวางท่อ คสล. (เดิม) 
ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๖ 
เมตร จ านวน ๒ แถว พร้อม
ติดตั้งปา้ยโครงการ จ านวน 
๑ ป้าย 

๒๖๗,๒๐๐ หมู่ที่ 9 
บ้านแสง
บูรพา 

กองช่าง             

 รวม 23 โครงการ  6,010,400               
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
    วัตถุประสงค์ แนวทาง การตดิตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ.ในชุมชน 
 แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุน) 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 อุดหนุนการ

ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายหินโหง่น 
บ้านค าหมากคณู 
 

250,000  หมู่ 4   
บ้านค า
หมากคูณ 

กองช่าง             

2 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายอ่างค า
หมากคูณ   

150,000  หมู่ที่ 4 
บ้านค า
หมากคูณ 

กองช่าง             

3 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอยหนองบัว
ตะนา บ้านหนองสวรรค์  

 70,000  หมู่ที่ 7
บ้านหนอง
สวรรค ์

กองช่าง             

4 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายหนอง
สวรรค-์ศรีชมช่ืน   

250,000 หมู่ที่ 7 
บ้านหนอง
สวรรค ์

กองช่าง             
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ล าดับ

ที ่
โครงการ
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที่
เนินการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
5 อุดหนุนการ

ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ  

ตามโครงการตดิตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บา้นและสาย
หนองแวงฮี-แสงบูรพา บ้าน
หนองแวงฮี จ านวน 9 จุด 

250,000 หมู่ที่ 8 
บ้าน
หนอง
แวงฮี 

กองช่าง             

6 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านหนองแวงฮ-ี
หนองสวรรค์ จ านวน 18 ต้น 

180,000  หมู่ที่ 8 
บ้าน
หนอง
แวงฮี 

กองช่าง             

7 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ซอยหนองไฮ  
  

400,000 หมู่ 10
บ้านโคก
ศรีแก้ว 

กองช่าง             

8 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการตดิตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง ซฮยกล้าหาญ จ านวน  
2 จุด   

14,000 หมู่ที่ 
10 
บ้านโคก
ศรีแก้ว 

กองช่าง             

9 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการตดิตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง ซอยบ ารุงธรรม  
จ านวน 3 จุด 

21,000 หมู่ที่ 
10 
บ้านโคก
ศรีแก้ว 

กองช่าง             

รวม 9 โครงการ  1,585,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ คุณภาพชีวิตและสรา้งความเข้มแข้งของชุมชน 
   วัตถุประสงค์  บริการสาธารณสุขและส่งเสรมิสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 
   แผนงานสาธารณสุข 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พืน้ที่

ด าเนนิการ 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการประชาคม

การปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชาคมการปฏิบตัิงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

5,000   ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการสัตว์ ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ์ 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคมุโรคติดต่อจาก
สุนัข แมวและสัตวเ์ลี้ยง 
 

 55,000   ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

3 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง 

เพื่อเป็นการจัดการขยะแบบ
บูรณาการและสร้างจุดรับซื้อ
ขยะในชุมชนและสร้างรายไดล้ด
ปริมาณขยะ 
 

10,000   ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

20,000 ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ คุณภาพชีวิตและสรา้งความเข้มแข้งของชุมชน 
   วัตถุประสงค์  บริการสาธารณสุขและส่งเสรมิสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 
   แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
 

พืน้ที่
ด าเนนิการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
5 โครงการรณรงค์

ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

30,000   ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) รุ่นท่ี 2 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

20,000 ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด าริ
ฯ 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

160,000 ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  รวม 7 โครงการ  300,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข้งของชมุชน 
    วัตถุประสงค์  เพื่อจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค

. 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการกิจกรรมสภา

เด็กและเยาวชนต าบล
หนองอ้อ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและสร้าง
ความสามัคคีระหว่างกันของเด็ก
และเยาวชนในชุมชน 
 

20,000 อ.หนอง 
วัวซอ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการแกไ้ขปัญหา
สังคมและความ
ยากจน 

โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน
เพื่อช่วยเหลือความยากจนและคน
ด้อยโอกาสในสังคม ในด้านต่าง ๆ  

 20,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการจ้างนักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาค
เรียนฤดรู้อน 

ด าเนินงานจ้างนักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดรู้อน  

20,000  ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้น 
 

20,000  อ าเภอหนอง
วัวซอ 

อ าเภอหนอง
วัวซอ 

            

5 อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงผึ้ง 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 
6 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนใน
พื้นที ่
 

20,000 ต าบลหนอง
อ้อ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม  5 โครงการ  100,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ คุณภาพชีวิตและสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
    วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต/

งบประมาณ 

งบประมาณ
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการ

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ การ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในหมู่บ้านและ
ชุมชน 
  

30,000  อบต.หนองอ้อ  ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

ด าเนินการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์
 

15,000  อบต.หนองอ้อ  ส านักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอหนอง
วัวซอ 

ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด การแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
พื้นที่อ าเภอหนองวัว
ซอ  

 50,000  อบต.หนองอ้อ ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 3 โครงการ  95,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ คุณภาพชีวิตและสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
    วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต/

งบประมาณ 

งบประมาณ
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการ

ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ด าเนินการตามโครงการ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ฝึกอบรมพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
  

20,000  อบต.หนอง
อ้อ  

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันและเฝ้า
ระวังไฟป่า 

ด าเนินการตามโครงการ
ปฏิบัติการและเฝ้าระวัง
ไฟป่าในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ  

 30,000  พื้นที่ป่าใน
เขต อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
เด็กจมน้ า 

ด าเนินการฝึกอบรมให้
ความรู้ทักษะการเอาตัว
รอดจาการจมน้ า 

20,000 พื้นที่ต าบล
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอหนองวัว
ซอ 

ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

15,000 อ าเภอหนอง
วัวซอ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 4 โครงการ  85,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
   แผนงาน การเกษตร 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการส่งเสริม

อาชีพเกษตรกรรม 
เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
เกษตรกรรมของเกษตรกรใน
พื้นที่ อบต.หนองอ้อ โดยจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้การศึกษา
ดูงาน 
 

 40,000  อบต.
หนองอ้อ  

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม  1 โครงการ  40,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเรยีนรู้ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงาน การศาสนา และวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม/ผลผลิต/
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการส่งเสริมการ

แข่งขันกีฬา 
ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ   
 

30,000 อ.หนองวัว
ซอ 

ส่วน
การศึกษา 

            

2 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม  จริยธรรม   
 

20,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

3 โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.หนองอ้อ 

เพื่อด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาต าบลหนองอ้อ 

200,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอหนองวัว
ซอ ตามโครงการออก
ร้าน/จดันิทรรศการ
แสดงสินคา-ผลติภณัฑ์
ท้องถิ่นกาชาดอ าเภอ
หนองวัวซอ ประจ าปี 
“มะม่วงแฟร์” ปี 
2563 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองวัวซอ ตาม
โครงการจดังานกาชาด
ประจ าปี “มะม่วงแฟร์” 
ประจ าปี 2563  
 

100,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ้ืนที่

ด าเนินก
าร 

หน่วย
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
5 โครงการออกร้านและ

นิทรรศการแสดงสินค้า-
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการ โครงการออก
ร้านและนิทรรศการแสดง
สินค้า-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจัด 
เช่น งานประจ าปีกาชาด
มะม่วงแฟร์   

100,000 อบต.
หนอง
อ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

6 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.หนอง
อ้อ   
 

50,000 อบต.
หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

7 โครงกาส่งเสรมิ
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์  
 (รดน้ าขอพรผูสู้งอายุ) 
 

80,000  อบต.
หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

8 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ า
ห้วยตาดข่าเชิงนิเวศน์
ตามโครงการ
พระราชด าร ิ

เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ประจ าต าบลหนองอ้อ อ่าง
เก็บน้ าห้วยตาดข่า (ปรับปรุง
หลังคา กว้าง 11 เมตร ยาว 
21 เมตร 

483,900  อบต.
หนอง
อ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

9 ก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอล 
กว้าง 22 เมตร ยาว 42 
เมตร  

497,800 อบต.
หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา,
กองช่าง 

            

รวม 9 โครงการ รวม 1,561,700               
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเรยีนรู้ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงาน การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต/

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการ

ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ่ายโครงการค่าอาหาร
เสรมิ(นม)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต อบต.
หนองอ้อ  จ านวน 5 
ศูนย์ 
 

929,760  อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

2 โครงการ
ค่าอาหารเสรมิ
(นม) โรงเรียน 
สพฐ. 

จ่ายโครงการอาหาร
เสรมิ(นม) โรงเรียน 
สพฐ.ในเขต อบต.หนอง
อ้อ จ านวน 3 โรงเรียน 

1,388,000  อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

3 อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นท่ี 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีนสังกัด 
สพฐ. ในเขต พ้ืนท่ี 
อบต.หนองอ้อ  จ านวน 
3 โรงเรียน 
 

 
1,652,000 

อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

4 อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน 5 ศูนยฯ์ 
 

490,000 อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
โครงการ
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต/

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
7 อุดหนุนโรงเรียน

ชุมชนหนองแสง 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
หนองแสง ตามโครงการ
อาหารกลางวัน (เลี้ยง
ปลาในบ่อดินและปลา
ดุกในบ่อซีเมนต์) 
 

50,000 โรงเรียน
ชุมชน
หนองแสง 

ส่วน
การศึกษา 

            

5 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองแวงฮี
ค าหมากคณู 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองแวงฮี 
ค าหมากคณู ตาม
โครงการกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 
 

50,000 โรงเรียนบ้าน
หนองแวงฮี 

ส่วน
การศึกษา 

            

6 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองแวงฮี
ค าหมากคณู 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองแวงฮี 
ค าหมากคณู ตาม
โครงการจดัหาครูผูส้อน 
 

50,000 โรงเรียนบ้าน
หนองแวงฮี 

ส่วน
การศึกษา 

            

8 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนหนองแสง 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
หนองแสงตามโครงการ
เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์  

20,000  โรงเรียน
ชุมชน
หนองแสง 

ส่วน
การศึกษา 

            

9 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนส าราญ 

โครงการจ้างบุคลากร
งานการสอน ครูอัตรา
จ้าง 
 

84,000 โรงเรียน
บ้านโนน
ส าราญ 

ส่วน
การศึกษา 
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10 อุดหนุนโรงเรียน

บ้านโนนส าราญ 
โครงการเลี้ยงปลาดุก 
(อาหารกลางวัน) 
 

30,000 โรงเรียน
บ้านโนน
ส าราญ 

ส่วน
การศึกษา 

            

11 โครงการ
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายตามโครงการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ส าหรับเด็กและเยาวชน
ในเขตต าบลหนองอ้อ 

100,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

12 โครงการซ้อม
แผนและระงับ
อัคคีภัยขั้น
พื้นฐานใน
สถานศึกษา 

ด าเนินการตามโครงการ
ซ้อมแผนและระงับ
อัคคีภัยขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษา  

15,000  โรงเรียนใน
พื้นที ่

ส่วน
การศึกษา,
ส านักงาน
ปลัด 

            

13 ค่าใช้จ่ายของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ด าเนินงานโดยมี
ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.
หนองอ้อ เช่น วันครู วัน
แม่ วันพ่อ เป็นต้น 

20,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

รวม 13 โครงการ  4,878,760               
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 .การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีสิง่แวดล้อมท่ีดี 
   แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อด าเนินงานโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้าน ดิน น้ า ป่าไม้ 
เช่นการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนท่ี 

20,000  ส านักงาน 
อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชริ 
สมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
โนนส าราญ หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 5 

498,500 อบต.
หนองอ้อ 

กองช่าง             

4 โครงการจดัท าอาคาร
ระบายน้ าล้น บ้านค า
หมากคูณ หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท า
อาคารระบายน้ าล้น บ้านค า
หมากคูณ หมู่ที่ 4 

27,900 อบต.
หนองอ้อ 

กองช่าง             

5 โครงการขุดลอกล าห้วย
หมูม่นและท าถนนดิน 
บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 
11 

เพื่อขุดลอกล าห้วยหมมู่นและ
ท าถนนดิน ระยะทาง 3,360 
เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุด 1.,104 ลบ.ม. 

498,600 อบต.
หนองอ้อ 

กองช่าง             

รวม  5 โครงการ   1,065,000               
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           ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ท่ัวไป) 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พืน้ที่
ด าเนนิการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 หีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง 

จ านวน 4 ใบ 
6,500 อบต.

หนองอ้อ 
ส านักงาน
ปลัด 

            

2 รถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกะบะ) 

1,000,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เครื่องปริ้นเตอร์ขาวด า เพื่อจัดซื้อปริ้นเตอร์ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

6,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ
บ้านหนองแวงฮี 

เพื่อท ารั้ว ประตหู้องน้ า ประตู
โรงเรียนผูสู้งอายุ บ้านหนอง
แวงฮี 

50,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 ตู้เหล็ก  2 ลิ้นชัก เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก จ านวน 2 
ลิ้นชัก 

3,000  กองคลัง             

7 ตู้เก็บเอกสารบานเหล็ก  ตู้เอกสารบานเหล็ก จ านวน 1 
บาน 

4,500  กองช่าง             

8 เครื่องเพิ่มไฟฟ้า 100 A  จัดซื้อเครื่องเพิม่ก าลังไฟฟ้า 
100 A จ านวน 1 เครื่อง 

14,000  กองช่าง             

9 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
ให้กับบ้านหนองแวงฮี จ านวน 
4 ชุด บ้านแสงบูรพา 1 ชุด 

100,000  กองช่าง             

10 แบบหล่อลูกปูนทรงเหลีย่ม
พร้อมเหล็กกระทุง 

แบบหล่อลูกปูนทรงเหลีย่ม
พร้อมเหล็กกระทุง ขนาด 
15*15*15 ซม. จ านวน 3 
ลูก 

11,500  กองช่าง             

 

ผ 01 



~ 29 ~ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ท่ัวไป) 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พืน้ที่
ด าเนนิการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
11 เครื่องปริ้นเตอร์สี เลเซอร์  จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี 

เลเซอร ์ขนาด 3 A จ านวน 1 
เครื่อง 

30,000               

12 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองวัวซอ 

ตามโครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีในวันส าคัญของชาต ิ

10,0000               

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

100,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

14 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น,ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น,ประชาคม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาประชาคม
และการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

50,000 อบต. 
หนองอ้อ  

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม 14 โครงการ  1,385,500               
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~ 30 ~ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งบกลาง) 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พืน้ที่
ด าเนนิการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 เงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง อบต.ในอัตรา
ร้อยละ 5 

30,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
จ านวน 703 คน  

6,612,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ จ านวน 120 
คน  

1,555,200  อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ให้แกผู่้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว จ านวน 5 คน 

30,000  อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 เงินช่วยเหลือพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าท าขวัญ หรือ
เงินทดแทนกรณพนักงานเกิด
อันตราย เจ็บป่วย สูญหาย 
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที ่

20,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 
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~ 31 ~ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งบกลาง) 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พืน้ที่
ด าเนนิการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.

ย. 
 

6 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายกรณีความจ าเป็น
เร่งด่วนและกรณีฉุกเฉิน เช่น 
ภัยธรรมชาติ หรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
เกิดกรณีฉุกเฉิน  

319,320  อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี อบต.
หนองอ้อ  

 96,390  อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

300,000  อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม  8 โครงการ  8,962,910               
 
 
 
                         ปัญญา  สาระกุล          ผู้รายงาน                      พันจ่าตรี     อภิชาติ  จันโทศรี                   ผู้ตรวจสอบ                    สง่า  พิมพ์ศรี                ผู้อนุมัติ 

       (นายปัญญา  สาระกุล)                                                       (อภิชาติ  จันโทศรี)                                                    (นางสง่า  พิมพ์ศรี) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
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