
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4 ยาว 88 เมตร 183,500.00        182,000.00       1,500.00             25 มี.ค.63- หจก.วังเกษตรไทย ตามขอบัญญัติ กองชาง

ซอยมิตรภาพเช่ือมซอยโอษฐสัตย หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล 23-พ.ค.-63 พานิช งบประมาณ

สาย อด.ถ.174-10 หมู 8 ทางขางละ 0.00-0.50 เมตร รายจายประจําป

บานหนองแวงฮี หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา

352 ตร.ม พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย

2 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 183,100.00        182,000.00       1,100.00             25 มี.ค.63- หจก.วังเกษตรไทย ตามขอบัญญัติ กองชาง

ซอยจันทะนาม หมู 7 หนา 0.15 ลงลูกรังไหลทาง 23-พ.ค.-63 พานิช งบประมาณ

บานหนองสวรรค ขางละ 0.00-0.50 เมตร รายจายประจําป

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา

360 ตร.ม.  พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ประจําเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ  อําเภอหนองวัวซอ จัดงหวัดอุดรธานี

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



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4 ยาว 180 เมตร 372,300.00        370,000.00       2,300.00             25 มี.ค.63- หจก.ศรีภูธร ตามขอบัญญัติ กองชาง

รอบหนองไฮ หมู 10 หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล 23-พ.ค.-63 กอสราง งบประมาณ

บานโคกศรีแกว ทางขางละ 0.00-0.50 เมตร รายจายประจําป

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา

720 ตร.ม พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.60 เมตร 498,000.00        498,000.00       - 6 มี.ค.63- หจก.ศรีภูธร ตามขอบัญญัติ กองชาง

คอนกรีตอัดแรง  หมู 6 ลึก 0.58 เมตร ยาว 235 5-พ.ค.-63 กอสราง งบประมาณ

บานโนนสมบูรณ เมตร รายจายประจําป

พรอมปายโครงการ 1 ปาย

5 กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.60 เมตร 500,000.00        500,000.00       - 6 มี.ค.63- หจก.ศรีภูธร ตามขอบัญญัติ กองชาง

คอนกรีตอัดแรง พรอมไหลทาง ลึก 0.58 เมตร ยาว 228 5-พ.ค.-63 กอสราง งบประมาณ

สี่แยกแมคําตัน-สี่แยกแมวันทา เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ รายจายประจําป

หมู 9 บานหนองแสง 1 ปาย

6 ขุดลอกลําหวยหมูมนและทําถนน ระยะทางยาว 2,700 เมตร 498,600.00        498,000.00       600.00                17 ก.พ.63- หจก.วังเกษตรไทย ตามขอบัญญัติ กองชาง

ดิน หมู 11 บานแสงบูรพา ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร  หรือ 16-เม.ย.-63 พานิช งบประมาณ

มีปริมาณดินขุด 10,530 รายจายประจําป

ลบ.ม. 

พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

7 กอสรางระบบประปาหมูบาน กอสรางระบบประปาหมูบาน 498,500.00        498,000.00       500.00                6 ก.พ.63- หจก.ศรีภูธร ตามขอบัญญัติ กองชาง

หมู 5 บานโนนสําราญ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก 5-เม.ย.-63 กอสราง งบประมาณ

เมตร สูง 12 เมตร รายจายประจําป

8 โครงการจัดทําอาคารระบายน้ําลน จัดทําอาคารระบายน้ําลน 27,900.00          27,900.00         - 10 ม.ค.63- นางพรรณี ตามขอบัญญัติ กองชาง

หมู 4 บานคําหมากคูณ หมู 4 บานคําหมากคูณ 20-ม.ค.-63 โฮมนา งบประมาณ

รายจายประจําป

9 โครงการปรับปรุงหลังคาศาลา ขนาดกวาง 11 เมตร 483,000.00        483,000.00       - 25 พ.ย.63- หจก.ศรีภูธร ตามขอบัญญัติ กองชาง

การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ยาว 21 เมตร 23 มก.ค.63 กอสราง งบประมาณ

หวยตาดขา  หมู 9 หมู 9 บานหนองแสง รายจายประจําป

บานหนองแสง

10 กอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 22 เมตร 495,000.00        495,000.00       - 29 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

ที่ทําการองคการบริหารสวน ยาว 42 เมตร 28-ม.ค.-63 งบประมาณ

ตําบลหนองออ หมู 7 บานหนองสวรรค รายจายประจําป

หมู 7 บานหนองสวรรค



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางถนน คสล. อด.ถ.174-06บานหนองแสง- 5,638,600.00     5,638,600.00    - 8 มิ.ย.63- หจก.ทศพรคอนกรีต เงนิอุดหนุน กองชาง

อด.ถ.174-06 บานหนองแสง- ถ้ํากองเพล หมู 9 5-พ.ย.-63 เฉพาะกิจ

ถ้ํากองเพล หมู 9 บานหนองแสง บานหนองแสง

12 โครงการกอสรางถนน คสล. อด.ถ.174-22 5,360,000.00     5,360,000.00    - 29 พ.ค.63- หจก.เอสมหานคร เงินอุดหนุน กองชาง

อด.ถ.174-22 บานหนองสวรรค- บานหนองสวรรค-ศรีชมชื่น 26-ต.ค.-63 เฉพาะกิจ

ศรีชมชื่น หมู 7 -  หมู 3   หมู 7 - หมู 3  

14 ซอมแซมฝายลําหวยทรายตอน ซอมแซมฝายลําหวยทรายตอน 80,700.00          80,700.00         - 26 มี.ค.63- หจก.อุดรนานฟา ตามขอบัญญัติ กองชาง

ลาง  หมู 8 บานหนองแวงฮี ลาง  หมู 8 บานหนองแวงฮี 9-พ.ค.-63 งบประมาณ

รายจายประจําป

(งบกลาง)

15 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย กวาง 4.00 เมตร ยาว 244 499,000.00        499,000.00       - 17 ก.ย. 63- หจก.ศรีภูธร เงินอุดหนนุน กองชาง

อด.ถ.174-26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 31-ต.ค.-63 กอสราง

หมู 4 บานคําหมากคูณ มีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 

976 ตร.ม. พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ 1 ปาย



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

16 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ผิวจราจร คสล. 160,000.00        160,000.00       - 7 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

ถนนหนองแสง-ถ้ํากลองเพล ปริมาณงาน 333 ตารางเมตร 4-ม.ค.-63

และถนนรอบบาน

หมู 9 บานหนองแสง

17 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 130 263,000.00        263,000.00       - 7 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

ซอยจันทะนาม เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 4-ม.ค.-63 กอสราง

หมู 7 บานหนองสวรรค ไมนอยกวา 520 ตร.ม.

พรอมติดตั้งปายโครงการ 

1 ปาย

18 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 220 453,000.00        453,000.00       - 4 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

ถนนภูโตโม เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 1-ม.ค.-63 กอสราง

หมู 5 บานโนนสําราญ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 880

ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย

19 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 233 480,000.00        480,000.00       - 4 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

ซอยธรรมเบา เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 1-ม.ค.-63 กอสราง

หมู 4 บานคําหมากคูณ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 932

ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

20 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 242 499,000.00        499,000.00       - 5 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

อด.ถ.174-17 ซอยประชารวมใจ เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 2-ม.ค.-63 กอสราง

หมู 8 บานหนองแวงฮี 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 968

ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ผิวจราจร คสล. 59,000.00          59,000.00         - 7 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

คสล. ซอยขางวัดขันธปราณี ปรมาณงาน 127.50 ตร.ม. 4-ม.ค.-63

และซอยจันได  หมู 4

บานคําหมากคูณ

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร  ยาว 40 74,000.00          74,000.00         - 11 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

คสล. ซอยกัณหา เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 8-ม.ค.-63

หมู 4 บานคําหมากคูณ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 160

ตร.ม. 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 100 207,000.00        207,000.00       - 5 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

ซอยสัตยธรรม เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 2-ม.ค.-63 กอสราง

หมู 6 บานโนนสมบูรณ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 400

ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

24 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 62 130,000.00        130,000.00       - 7 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

ซอยคําภาค เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 4-ม.ค.-63

หมู 6 บานโนนสมบูรณ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 248

ตร.ม. 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 160 330,000.00        330,000.00       - 11 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

ซอยประทุมทิพย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 8-ม.ค.-63

หมู 9 บานหนองแสง 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 640

ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย

26 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 50 105,000.00        105,000.00       - 8 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

ซอยโปงจิก เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 5-ม.ค.-63 กอสราง

หมู 11 บานแสงบูรพา 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 200

ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย

27 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 242 499,000.00        499,000.00       - 4 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

ซอยโอษฐสัตยเชื่อม หมู 8 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 1-ม.ค.-63 กอสราง

หมู 10 บานโคกศรีแกว 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้น

ที่คอนกรีตไมนอยกวา 968

ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

28 โครงการกอสรางถนนลําเลียง กวาง 5.00 เมตร  ยาว 500 165,000.00        165,000.00       - 7 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

การเกษตรซอยนานางหนูพัฒน เมตร หรือมีผิวจราจรลูกรังไม 4-ม.ค.-63

สุขแสง หมู 11 บานแสงบูรพา นอยกวา 2,500 ตร.ม.

พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย

29 โครงการกอสรางถนนลําเลียง กวาง 4.00 เมตร  ยาว 350 267,000.00        267,000.00       - 11 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

การเกษตรถนนเหลาใหญเช่ือม เมตร หรือมีผิวจราจรลูกรังไม 8-ม.ค.-63

 หมู 9 บานหนองแสง นอยกวา 1,400 ตร.ม.

และวางทอ คสล.(เดิม) 

ขนาด 1.00x1.00x6 เมตร

จํานวน 2 แถว 

พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย

30 โครงการกอสรางถนนลําเลียง กวาง 5.00 เมตร  ยาว 800 498,000.00        498,000.00       - 11 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

การเกษตรซอยประชารวมใจ เมตร หรือมีผิวจราจรลูกรังไม 8-ม.ค.-63

 หมู 11 บานแสงบูพา นอยกวา 4,000 ตร.ม. และ

วางทอระบายน้ําเหลี่ยม

ขนาด 1.80x1.80x6.00

เมตร จํานวน 1 ชอง

พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

31 โครงการกอสรางถนนลําเลียง กวาง 5.00 เมตร  ยาว 400 155,000.00        155,000.00       - 7 พ.ย.62- หจก.อุดรนานฟา จายขาดเงินสะสม กองชาง

การเกษตรซอยมหาเสนา เมตร หรือมีผิวจราจรลูกรังไม 4-ม.ค.-63

 หมู 6 บานโนนสมบูรณ นอยกวา 2,000 ตร.ม. 

พรอมติดตั้งปายโครงการ

1 ปาย

32 โครงการวางทอระบบประปา วางทอระบบประปาหมูบาน 50,000.00          50,000.00         - 8 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

หมูบาน (พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว)  (พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว) 5-ม.ค.-63 กอสราง

จํานวน 100 ทอน จํานวน 100 ทอน

หมู 5 บานโนนสําราญ

33 ปรับปรุงและซอมแซมระบบ ซอมแซมระบบประปาหมูบาน 235,000.00        235,000.00       - 5 พ.ย.62- หจก.ศรีภูธร จายขาดเงนิสะสม กองชาง

ประปาหมูบาน (พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว) 2-ม.ค.-63 กอสราง

(พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว) จํานวน  467 ทอน)  

จํานวน  467 ทอน)  หมู 7

บานหนองสวรรค

19,947,200.00  19,941,200.00  6,000.00            รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

อุดหนนุการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอหนองวัวซอ ก.ย.-63 สํานักงาน ตามขอบัญญัติ กองชาง

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 169,000.00        ไฟฟาสวนภูมิภาค งบประมาณ

สายหินโหงน  หมู  4 สายหินโหงน  หมู  4 อําเภอหนองวัวซอ รายจายประจําป

บานคําหมากคูณ จํานวน 16 ตน

บานคําหมากคูณ

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 210,000.00        

สายอางคําหมากคูณ หมู 4 สายอางคําหมากคูณ หมู 4

บานคําหมากคูณ บานคําหมากคูณ

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 70,000.00          

ซอยหนองบัวตะนา หมู 7 ซอยหนองบัวตะนา หมู 7 1,096,784.61    128,215.39

บานหนองสวรรค บานหนองสวรรค

จํานวน 7 ตน

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 250,000.00        

สายโพนเพ็ก 2 จํานวน 26 ตน และขยายเขตไฟฟาแรงสูง

และขยายเขตไฟฟาแรงสูง 1 ตน

หมู 7 บานหนองสวรรค

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 122,000.00        

ภายในหมูบานสายหนองแวงฮ-ี จํานวน  9  จุด (82,000)

แสงบูรพา หมู 8 บานหนองแวงฮี ขยายไฟฟาแรงต่ํา

(40,000 บาท)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

6 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 160,000.00        ก.ย.-63 สํานักงาน ตามขอบัญญัติ กองชาง

ซอยประชารวมใจ บานหนองแวงฮี-หนองสวรรค ไฟฟาสวนภูมิภาค งบประมาณ

หมู 8 บานหนองแวงฮี จํานวน  18 ตน อําเภอหนองวัวซอ รายจายประจําป

7 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 140,000.00        

ซอยหนองไฮ หมู 10 ซอยหนองไฮ หมู 10

บานโคกศรีแกว บานโคกศรีแกว

จํานวน 14 ตน

8 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 20,000.00          

ซอยกลาหาญ  หมู 10 ซอยกลาหาญ

บานโคกศรีแกว จํานวน  2 จุด

9 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 27,000.00          

ซอยบํารุงธรรม  หมู 10 ซอยบํารุงธรรม

บานโคกศรีแกว จํานวน  3 จุด

1,168,000.00    1,096,784.61    128,215.39

21,115,200.00  21,037,984.61  134,215.39        รวมยุทธศาสตรท่ี 1

รวมแผนงานเคหะและชุมชน



ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของชุมชน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โครงการประชาคมการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความรูความเขาใจใน 5,000.00            4,990.00           10.00                  ก.ย.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

การแพทยฉุกเฉิน ระบบการแพทยฉุกเฉินและการ นางสัญญา พรมแกว งบประมาณ (สธ)

ชวยเหลือผูปวยกอนถึงมือแพทย รายจายประจําป

ใหกับประชาชนจากสถานการณ

จําลอง

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชนมีความตระ 20,000.00          9,730.00           10,270.00           11-ส.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

โรคเอส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หนักความสําคัญในการแกไข นางสัญญา พรมแกว งบประมาณ (สธ)

ปญหาโรคเอดสและโรคติดตอ รายจายประจําป

ทางเพศสัมพันธ

3 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสา เพ่ือสงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูล 20,000.00          - 20,000.00           - - ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

สมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) มูลฝอยไดความรูความรุความ งบประมาณ (สธ)

เขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของ รายจายประจําป

อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก

(อถล.)

4 โครงการรณรงคปองกันโรคไข เพ่ือรณรงคปองกันโรคไข 30,000.00          29,989.65         10.35                  14-17 ก.ค.63 หจก.วังเกษตรไทย ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

เลือดออก เลือดออก พานิช งบประมาณ (สธ)

นายประมวล ศรีแกว รายจายประจําป

รานชาญศิลป



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

5 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม เพ่ือเปนการจัดการขยะแบบ 10,000.00          - 10,000.00           - - ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ บูรณาการและสรางจุดรับซื้อ งบประมาณ (สธ)

ตนทาง ในชุมชน รายจายประจําป

6 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอด จัดซื้อวัคซินปองกันโรคพิษ 55,000.00          51,590.00         3,410.00             25-มี.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ภัยจากโรคพิษสุนัขบา สุนัขบาและควบโรคติดตอ 16-ก.ค.-63 นางสัญญา พรมแกว งบประมาณ (สธ)

จากสุนัขแมวและสัตวเลี้ยงใน รายจายประจําป

พ้ืนที่

7 อุดหนุนคณะกรรมการนหมูบาน เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการ 160,000.00        160,000.00       - มิ.ย.-ก.ย.63 อุดหนุนคณะกรรม ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง หมูบานในการดําเนินการตาม การหมูบาน 8 งบประมาณ (สธ)

โครงการพระราชดําริดานสาธารณ โครงการพระราชดําริดาน หมูบาน รายจายประจําป

สุข สาธารณสุขใหแกหมูบานทั้ง

8 หมูบาน ๆ ละ 20,000

บาท

300,000.00       256,299.65       43,700.35          รวมแผนงานสาธารณสุข



2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและ เด็กและเยาวชนทํางานรวมกัน 20,000.00          10,630.00         9,370.00             20-ส.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

เยาวชนตําบลหนองออ อยางเปนระบบและสราง งบประมาณ (พช)

ความสามัคคี ระหวางกันของ รายจายประจําป

เด็กแลเยาวชนในชุมชน

2 โครงการแกไขปญหาสังคม การดําเนินชวยเหลือคนยาก 20,000.00          - 20,000.00           - - ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

และความยากจน จนและคนดอยโอกาสในสังคม งบประมาณ (พช.)

รายจายประจําป

3 โครงการจางนักเรียนนักศึกษา เด็กนักเรียน นักศึกษา ในเขต 20,000.00          17,200.00         2,800.00             1-15 มิ.ย.63 นักเรียนนักศึกษา ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ทํางานในชวงปดภาคเรียนฤดู อบต.หนองออ ทํางานในชวง งบประมาณ (พช.)

รอน ปดภาคเรียน รายจายประจําป

4 โครงการฝกอบรมและสงเสริม เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ 20,000.00          - 20,000.00           - - ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

อาชีพระยะสั้น ประชาชนในพื้นที่ อบต. งบประมาณ (พช.)

หนองออ รายจายประจําป

5 อุดหนุนเอกชน เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ 20,000.00          20,000.00         - ส.ค.-63 กลุมเลี้ยงผึ้ง หมู 6 ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

อุดหนุนกลุมเลี้ยงฝง หมู 6 อุดหนุนกลุมเลี้ยงผึ้ง หมู 6 บานโนนสมบูรณ งบประมาณ (พช.)

บานโนนนสมบูรณ รายจายประจําป

100,000.00       47,830.00         52,170.00          รวมแผนงานสังคมสงเคราะห



2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกัน ดําเนินการตามโครงการซอม 20,000.00          19,675.00         325.00                23-ก.ย.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

และบรรเทาสาธารณะภัย แผนปองกันและบรรเทา นางสัญญา พรมแกว งบประมาณ (พช.)

สาธารณภัยฝกอบรมพนักงาน หจก.วังเกษตรไทย รายจายประจําป

สวนตําบลและพนักงานจาง ปโตรเลียม

2 โครงการฝกอบรมปฎิบัติการปอง ดําเนินการตามโครงการ 30,000.00          29,700.00         300.00                31-ก.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

กันและเฝาระวังไฟปา ปฏิบัติการและเฝาระวังไฟปา นางสัญญา พรมแกว งบประมาณ (พช.)

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รายจายประจําป

3 โครงการรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา เพ่ือใหเด็กนักเรียนรูทักษะใน 20,000.00          19,950.00         50.00                  23-ก.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

การเอาตัวรอดจากการจมนํ้า สระวายน้ําสุขกมล งบประมาณ (พช.)

นางกัญญา พรมแกว รายจายประจําป

70,000.00         69,325.00         675.00               รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน



2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา ดําเนินการปองกันและแกไข 30,000.00          29,180.00         820 1-8 ก.ย.63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ยาเสพติด ปญหายาเสพติด เพื่อปองกัน งบประมาณ (ปก.)

และแกไขปญหายาเสพติด การ รายจายประจําป

แพรระบาดของยาเสพติดชุมชน

2 โครงการปองกันและลดอุบัติภัย ดําเนินการปองกันและลด 15,000.00          7,040.00           7,960.00             1-3 ม.ค.63 รานสวาทการคา ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม อุบัติเหตุทางถนนในชวง รานชาญศิลป งบประมาณ (ปก.)

และ เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหมและสงกรานต รายจายประจําป

3 อุดหนุนปกครองอําเภอหนองวัวซอ ตามโครงการนปองกันและ 50,000.00          50,000.00         - - อุดหนุนท่ีทําการ ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ตามโครงการปองกันและแกไข แกไขปญหายาเสพติด การแพร อําเภอหนองวัวซอ งบประมาณ (ปก.)

ปญหายาเสพติดการแพรระบาด การแพรระบาดของยาเสพติด รายจายประจําป

ของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ในหมูบาน/ชุมชนในพ้ืนที่

อําเภอหนองวัวซอ

95,000.00         86,220.00         8,780.00            

565,000.00       459,674.65       105,325.35        รวมยุทธศาสตรท่ี 2

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน



ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและสงเสริม เพ่ือสงเสริมอาชีพการเกษตร 40,000.00          24,890.00         15,110.00           25-ส.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

อาชีพเกษตรกรรม กรรมของเกษตรกรในพ้ืนที่ ไรสุขสวัสดิ์ งบประมาณ (กษ)

อบต.หนองออ โดยจัดฝกอบรม นายชัยสิทธ์ิ รายจายประจําป

ใหความรูและ ศึกษาดูงาน นายธานี

นายอํานวย

40,000.00         24,890.00         15,110.00          

40,000.00         24,890.00         15,110.00          รวมยุทธศาสตรท่ี 3

รวมแผนงานการเกษตร



ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 คาใชจายโครงการของศูนย เปนคาใชจายตามโครงการ 20,000.00          2,400.00           17,600.00           23-ก.ย.-63 นางสุภาพร ทองคํา ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมวันขึ้นปใหม กิจกรรม งบประมาณ

วันไหวครู กิจกรรมวันแม รายจายประจําป

กิจกรรมวันพอ 

2 สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 27,520.00          27,520.00         - 22-ก.ย.-63 หจก.ฐามล ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

ใหแกเด็กนักเรียน เด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 64 คน /200/คน/ป คอนแทรคเตอร งบประมาณ

จํานวน 5 ศูนย รายจายประจําป

3 สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 19,200.00          19,200.00         - 22-ก.ย.-63 หจก.ฐามล ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

ใหแกเด็กนักเรียน เด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 64 คน /300/คน/ป คอนแทรคเตอร งบประมาณ

จํานวน 5 ศูนย รายจายประจําป

4 สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 170,000.00        170,000.00       - 22-ก.ย.-63 หจก.ฐามล ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คน/1,700 คอนแทรคเตอร งบประมาณ

บาท  จํานวน 5 ศูนย รายจายประจําป

(โรงเรียน)

5 สนับสนุนคาหนังสือใหแกเด็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 12,800.00          12,800.00         - 22-ก.ย.-63 หจก.ฐามล ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

นักเรียน เด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 64 คน/200/คน/ป คอนแทรคเตอร งบประมาณ

จํานวน 5 ศูนย รายจายประจําป



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

6 สนับสนุนคาอุปกรณการเรียน เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 12,800.00          12,800.00         - 22-ก.ย.-63 หจก.ฐามล ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

ใหแกเด็กนักเรียน จํานวน 64 คน/200/คน/ป คอนแทรคเตอร งบประมาณ

จํานวน 5 ศูนย รายจายประจําป

7 อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน จํานวน 100 คน 490,000.00        489,560.00       440.00                6 พ.ย.62- นางสุภาพร ทองคํา ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายกับการบริหาร 245 วัน ๆ ละ 20 บาท 10-ก.ย.-63 นางเลี่ยม เบาหลอ งบประมาณ

สถานศึกษา นางเพ็ชรพร รายจายประจําป

พิมพศรี

8 คาอาหารเสริม (นม) เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 พ.ย.62- บริษัทอุดรแดรี่ฟุดส ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คน 8 บาท 3-ก.ย.-63 งบประมาณ

จํานวน 260 วัน รายจายประจําป

จํานวน 5 ศูนย

208,000 บาท 929,760.00        838,507.32       91,252.68           

9 คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กนักเรียน 3 โรงเรียน

จํานวน 347 คน 8 บาท

จํานวน 260 วัน 

721,760 บาท

10 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองแสง โครงการอาหารกลางวัน 50,000.00          50,000.00         - 3-ส.ค.-63 อุดหนุนโรงเรียน ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

(เลี้ยงปลาในบอดินและปลาดุก ชุมชนหนองแสง งบประมาณ

ในบอซิเมนต) รายจายประจําป



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

11 อุดหนุนโรงเรียนบานโนนสําราญ ตามโครงการจางบุคลากรสาย 114,000.00        114,000.00       - 11-ธ.ค.-63 โรงเรียนบาน ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

งานการสอน (ครูอัตราจาง) โนนสําราญ งบประมาณ

84,000 บาท รายจายประจําป

ตามโครงการเลี้ยงปลาดุกเปน

อาหารกลางวัน 30,000 บาท

12 อุดดหนุนโรงเรียนบานหนองแวงฮี โครงการกิจกรรมคายภาษา 134,000.00        134,000.00       - 6-ก.พ.-63 โรงเรียนบานหนอง ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

คําหมากคูณ อังกฤษ   50,000 บาท แวงฮีคําหมากคูณ งบประมาณ

โครงการจัดหาครูผูสอน รายจายประจําป

(ครูอัตรา)  84,000 บาท

13 อาหารกลางวันใหแกเด็กโรงเรียน โรงเรียน 3 โรงเรียน 1,388,000.00     1,281,440.00    106,560.00         3-ก.ค.-63 โรงเรียนโนนสําราญ ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ อบต.หนองออ จํานวน  347 คน /20 บาท/ โรงเรียนชุมชน งบประมาณ

3 โรงเรียน คน/วัน  จํานวน 200 วัน หนองแสง รายจายประจําป

โรงเรียนหนองแวงฮี

คําหมากคูณ

14 คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม เพ่ือจายตามโครงการกิจกรรม 100,000.00        90,683.00         9,317.00             12-ม.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

วันเด็กแหงชาติ วันเด็กแหงชาติสําหรับเด็ก นางสัญญา พรมแกว งบประมาณ

และเยาวชนในเขตตําบล รายจายประจําป

หนองออ

15 โครงการฝกอบรมปองกันและ เพ่ือฝกอบรมปองกันและ 15,000.00          10,090.00         4,910.00             23-ก.ย.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

ระงับอัคคีภัยภายในศูนยพัฒนา ระงบอัคคีภัยภายในศูนย นางสุภาพร ทองคํา งบประมาณ

เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก รายจายประจําป

3,483,080.00    3,253,000.32    230,079.68        รวมแผนงานการศึกษา



4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โครงการแขงขันกีฬา อบต. การแขงขันกีฬาดอกออเกมส 200,000.00        - 200,000.00         - - ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

หนองออ ครั้งท่ี 12 งบประมาณ

เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ รายจายประจําป

อบต.หนองออ

2 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา การแขงขันกีฬาหนองวัวซอ 30,000.00          - 30,000.00           - - ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

สัมพันธ งบประมาณ

รายจายประจําป

3 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ือเปนคาใชจายประเพณี 50,000.00          - 50,000.00           - - ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟของประชาชนในพื้นท่ี งบประมาณ

อบต.หนองออ รายจายประจําป

4 โครงการสงเสริมคุณธรรม เปนคาใชจายโครงการสงเสริม 20,000.00          19,990.00         10.00                  ส.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม นางสัญญา พรมแกว งบประมาณ

รายจายประจําป

5 โครงการสงเสริมประเพณี เปนคาใชจายโครงการสงเสริม 80,000.00          50,000.00         30,000.00           โอนลดไปตั้ง - ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

สงกรานต (รดนํ้าขอพรผูสูงอายุ) กิจกรรมวันสงกรานต จายเปนคาซอม งบประมาณ

(รดนํ้าขอพรผูสูงอายุ) แซมบํารุงรักษา รายจายประจําป



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

6 ออกราน/จัดนิทรรศการแสดง ออกราน/จัดนิทรรศการแสดง 100,000.00        98,430.00         1,570.00             1-3 มี.ค.63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

สินคา-ผลิตภัณฑทองถ่ินงาน สินคา-ผลิตภัณฑทองถ่ินงาน รานพรเจริญ งบประมาณ

กาชาดมะมวงแฟรของดี กาชาดมะมวงแฟรของดี รายจายประจําป

หนองวัวซอ (มะมวงแฟร) หนองวัวซอ (มะมวงแฟร)

7 อุดหนุนการจัดงานกาชาดประจําป จัดงานกาชาดประจําป 100,000.00        100,000.00       - 11-ก.พ.-63 อุดหนุนปกครอง ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

อําเภอหนองวัวซอ (มะมวงแฟร) อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ งบประมาณ

(มะมวงแฟร) รายจายประจําป

8 โครงการสงเสริมและพัฒนา พัฒนาแหลงทองเท่ียว 50,000.00          49,957.00         43.00                  3 ธ.ค.62- รานพรเจริญ ตามขอบัญญัติ กองการศึกษา

แหลงทองเที่ยวในเขตพื้นท่ี ในเขตพ้ืนที่ อบต.หนองออ 13-ม.ค.-63 รานใบเฟรน งบประมาณ

พันธูไม รายจายประจําป

630,000.00       318,377.00       311,623.00        

4,113,080.00    3,571,377.32    541,702.68        

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมยุทธศาสตรท่ี 4



ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 20,000.00          9,280.00           10,720.00           21-ส.ค.-63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ชาติและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมดาน ดิน น้ํา 11-ก.ย.-63 นางสัญญา พรมแกว งบประมาณ (กษ)

ปาไม รายจายประจําป

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จัดการฝกอบรมการสํารวจ 20,000.00          19,890.00         110.00                26 ส.ค.63- รานพยอมพันธุไม ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พันธุกรรมพืชการรวบรวม 4-ก.ย.-63 รานชาญศิลป งบประมาณ (กษ)

สมเด็จพระเทพสุดาฯ พันธุกรรมพืชและการทาํปาย รายจายประจําป

เพ่ือกําหนดขอบเขตให

ครอบคลุมพ้ืนที่ปา

40,000.00         29,170.00         10,830.00          

40,000.00         29,170.00         10,830.00          

รวมแผนงานการเกษตร

รวมายุทธศาสตรท่ี 5



ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 คาจางเหมาจัดทําปายประชา เพื่อจางเปนคาจางเหมาจัดทํา 30,000.00          9,363.00           20,637.00           ต.ค.62- รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

สัมพันธงานตาง ๆ ปายประชาสัมพันธในงาน ก.ย.-63 งบประมาณ

ตาง ๆ และคาปายโฆษณาและ รายจายประจําป

เผยแพรของ อบต.หนองออ

2 คาใชจายจางจัดทําพวงมาลัย เพื่อจายเปนคาใชจายจัดทํา 10,000.00          3,500.00           6,500.00             13 ต.ค62- นางรถ วงคพยัคฆ ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลัยชอดอกไม กระเชา 30-ก.ย.-63 งบประมาณ

พานพุมดอกไมสด และพวงมาลา ดอกไม พานพุมดอกไมสม รายจายประจําป

และพวงมาลา สําหรับงานพิธี

การที่สําคัญของทางราชการ

ตามวาระและโอกาสตาง ๆ

3 คาใชจายในการจัดงาน เปนคาใชจายในการออกราน 25,000.00          - 25,000.00           - - ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

จัดนิทรรศการตาง ๆ นิทรรศการเนื่องในโอกาส งบประมาณ

ตาง ๆ รายจายประจําป

4 คาใชจายในการดําเนินคดี เปนคาใชจายในการดําเนินคดี 30,000.00          - 30,000.00           - - ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

อบต.หนองออ ติดตามการดําเนินคดีทางแพง งบประมาณ

และอาญา และภารกิจตาง ๆ รายจายประจําป



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

5 คาใชจายในการเลือกตั้งทองถ่ิน เปนคาใชจายในการเลือกตั้ง 250,000.00        - 250,000.00         - - ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

อบต.หนองออ เลือกตั้งนายก งบประมาณ

เลือกตั้งส.อบต. รายจายประจําป

6 คาเบ้ียประกันภัยผูประสบภัยจาก เปนคาเบ้ียประกันภัย และ 30,000.00          - 30,000.00           - - ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

รถ (พรบ.) พรบ.รถยนต งบประมาณ

รายจายประจําป

7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 50,000.00          43,310.00         6,690.00             13-24 ก.พ รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงการทบทวนการจัดทํา นางนภา บุญผา งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น และ รายจายประจําป

ระดมความคิดเห็นและกําหนด

แนวทางการแกไขปญหาของ

ชุมชนและฝกใหประชาชนได

รวมคิดรวมทํารวมแกไขปญหา

และประชุมคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเปนคาใชจายในการ 100,000.00        82,575.00         17,425.00           19-ธ.ค.-62 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ อุทยานภูฝอยลม งบประมาณ

ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อําเภอหนองแสง รายจายประจําป

และเพ่ือสงเสริมการพัฒนา

ความรูความสามารถในการ

ปฎิบัตติงานและเขาใจใน

ระเบียบกฎหมายและเพ่ิมพูน

ทักษะในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง 

9 คาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูล เปนคาจางเหมาจัดเก็บขยะ 50,000.00          44,174.00         5,826.00             ต.ค.62- คณะกรรมการ ตามขอบัญญัติ กองคลัง

ฝอยและสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ก.ย.-63 แตละหมูบาน งบประมาณ

รายจายประจําป

10 โครงการฝกอบรมหลักสูตร อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 187,000.00        182,865.00       4,135.00             17-19ส.ค.63 รานชาญศิลป ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ภัยพิบัติประจํา อบต.หนองออ คณะวิทยากรปองกัน งบประมาณ (ปก)

ประจํา อบต.หนองออ และสาธารณภัย รายจายประจําป

รานเจริญยิ่ง แอนด (โอนงบประมาณ)

ซัพพลาย

11 อุดหนุนอําเภอหนองวัวซอ โครงการสนับสนุนการจัดงาน 10,000.00          10,000.00         - 31-ต.ค.-62 อุหนุนที่วาการ ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

รัฐพิธีในวัสําคัญของชาติ อําเภอหนองวัวซอ งบประมาณ

(โอนงบประมาณ) รายจายประจําป

(โอนงบประมาณ)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

12 อุดหนุนสวนราชการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 15,000.00          15,000.00         - 31-ต.ค.-62 อุดหนุนเทศบาล ตามขอบัญญัติ สํานักงานปลัด

ศูนยปฎิบัติการรวมในการ ภูผาแดง งบประมาณ

ชวยเหลือประชาชนของ รายจายประจําป

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โอนงบประมาณ)

(โอนงบประมาณ)

787,000.00       390,787.00       396,213.00        

26,660,280.00  25,513,883.58  1,203,396.42     

รวมยุทธทศาสตรที่ 6

รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร



เงินนอกงบประมาณ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

1 โรงเรียนผูสูงอายุ ซอมแซมโรงเรียนผูสูงอายุ 50,000.00          50,000.00         - 29-พ.ค.-63 งบ สปสช. สํานักงานปลัด

ตําบลหนองออ ตําบลหนองออ (พช.)

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให จัดทําหนากากอนามัยเพ่ือ 16,231.00          16,231.00         - 19-มี.ค.-63 งบ สปสช. สํานักงานปลัด

ความรูในการปองกันโรคติดตอ เปนการปองกันตนเอง (พช.)

เช้ือไวรัส โคโรนา 2019 และผูอ่ืน

(COVID-19)

3 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกัน จัดซื้อวัสดุอุปกรณใหแก 63,810.00          63,810.00         - 30-ม.ค.-63 เงนิอุดหนุน สํานักงานปลัด

ไวรัสโคโรนา ประชาชน เฉพาะกิจ

(COVID-19) เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ งบ สปสช.

19,548 บาท (พช.)

งบ สปสช. 44,262 บาท

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ประจําเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ  อําเภอหนองวัวซอ จัดงหวัดอุดรธานี

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



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดและ งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ ระยะเวลา ผูรับจาง แหลงที่มา หนวยงาน

เปาหมาย (บาท) ที่เบิกจาย งบประมาณ ดําเนินการ ของโครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

4 โครงการสงเสริมการไดรับเกลือ เพ่ือสงเสริมใหประชาชน 51,750.00          51,750.00         - 30-ส.ค.-63 งบ สปสช. สํานักงานปลัด

ไอโอดีนในชุมชน บริโภคเกลือเสริมไอโอดิน (พช.)

แทนเกลือธรรมดา

รวม 181,791.00       181,791.00       -
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