
 
ประกาศ อบต.หนองหลกั 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ดว้ยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการ
ด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลต่อสภาทอ้งถิน่ และคณะกรรมการ 
พฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบ ในทีเ่ปิดเผย
ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
    ดงันัน้เพือ่การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ อบต.หนองหลกั จงึขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดม้สีว่นร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบรหิารจดัการอบต.หนองหลกั ดงันี้ 
ก. วิสยัทศัน์ ของอบต.หนองหลกั 
    "นิตบิุคลของประชาชน ธรรมมาภบิาลเพือ่ประชาชน" 
ข. พนัธกิจ ของอบต.หนองหลกั 
    พฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโดยมุ่งเน้นความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่โดยสว่นร่วม 
ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.หนองหลกัไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันายุทธศาสตรไ์ว ้6 
ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิารภายในองคก์ร 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางแผนสง่เสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 
    ยุทธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทการ 

ง. การวางแผน 
    อบต.หนองหลกั ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บญัญตัไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสีว่นร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทปีระชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพือ่รบัฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพือ่พฒันา



พืน้ที ่ทีบ่รรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.หนองหลกั ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตาม
แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

งบประมา
ณ 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค
และบรกิาร
สาธารณะ 

258 
162,962,400

.00 
258 

162,962,400
.00 

258 
162,962,400

.00 
258 

162,967,400
.00 

258 
162,967,400

.00 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาดา้น
การเมอืง การ
บรหิารภายใน
องคก์ร 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
บรหิารจดัการ
และอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรม
ชาต ิ

5 
5,765,000.0

0 
5 

5,765,000.0
0 

5 
5,765,000.0

0 
5 

5,765,000.0
0 

5 
5,765,000.0

0 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาดา้น
ส่งเสรมิคุณภาพ
ชวีติ 

3 55,000.00 3 55,000.00 3 55,000.00 3 55,000.00 3 55,000.00 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
วางแผนส่งเสรมิ
การลงทุน 
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเทีย่ว 

4 240,000.00 4 240,000.00 4 240,000.00 4 240,000.00 4 240,000.00 

ยุทธศาสตรด์า้น
การศกึษา 
ศาสนา 

2 206,000.00 2 206,000.00 2 206,000.00 2 206,000.00 2 206,000.00 



วฒันธรรม
และนันทการ 

รวม 272 
169,228,400

.00 
272 

169,228,400
.00 

272 
169,228,400

.00 
272 

169,233,400
.00 

272 
169,233,400

.00 
 

     
 
 
 
     จ. การจดัท างบประมาณ 
ผูบ้รหิารอบต.หนองหลกั ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตังิบประมาณ โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยู่ในขอ้บญัญตังิบประมาณ จ านวน 
26 โครงการ งบประมาณ 2,478,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งันี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญติั 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ 26 2,478,400.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิารภายในองคก์ร - - 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ - - 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชวีติ - - 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางแผนส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว - - 

ยุทธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทการ - - 

รวม 26 2,478,400.00 
 

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ อบต.หนองหลกั มดีงันี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รบัผิดชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. จากหน้าวดักุษาวดี
ถงึบา้นนางทศันีย ์ภมูเิพง็ 
บา้นสะงวย หมทูี ่๗ ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

300,000.00 

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

เพื่อความสะดวก
ในการสญัจรไป
มา 

ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 108 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่
น้อยกว่า 540ตารางเมตร 

2. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการขดุลอกคลอง
ระบายน ้า จากล าหว้ยไพ
จาน ไปหนองฮา้ง บา้นนา
ป ูหมู่ 4 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

158,400.00 

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

เพื่อใหน้ ้าไหล
ผ่านคลองภายใน
หมู่บา้นไดส้ะดวก 

ขดุลอกคลองขนาด
ปากกวา้ง2.00เมตร ยาว
1.50 เมตร พรอ้มวางท่อ 
คสล. 1.00 x 1.00 เมตร 
จ านวน 34 ท่อน 

3. 
ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะแบบโซล่า

100,000.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพื่อใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ย่าง

10 จุด 



พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

เซลล ์จ านวน 10 จุด บา้น
สะงวย หมู่ 3 ต าบลหนอง
หลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

ทัง่ถงึ 

4. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธาณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 6 จุด บา้น
นาป ูหมู่ 4 ต าบลหนอง
หลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

60,000.00 

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

เพื่อใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ย่าง
ทัว่ถงึ 

จ านวน 6 จุด 

5. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 10 จุด บา้น
หวัหนองยาง หมู่ 5 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

100,000.00 

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

เพื่อใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ย่าง
ทัว่ถงึ 

จ านวน 10 จุด 

6. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 4 จุด บา้น
หนองเหลก็ หมู่ 11 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

40,000.00 

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

เพื่อใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ย่าง
ทัว้ถงึ 

จ านวน 4 จุด 

7. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 10 จุด บา้น
หนองบวังาม หมูท่ี ่12 
ต าบลหนองหลกั อ าเภอ
ไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 

100,000.00 

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

เพื่อใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใช่อย่าง
ทัว้ถงึ 

จ านวน 10 จุด 

8. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 6 จุด บา้น
หนองแดง หมู่ 10 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

60,000.00 

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

เพื่อใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ย่าง
ทัว่ถงึ 

จ านวน 6 จุด 

9. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. สายจากสีแ่ยกโรงน ้า
ดื่มชมุชนไปทางทศิ
ตะวนัตก วดัจ าปาสหีราช 
บา้นสะงวย หมู่ 3 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

100,000.00 

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

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 44.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอ้มลูกรงัไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร หรอื
พืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 
176.00 ตารางเมตร 



10. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. สายหน้าโรงเรยีน
บา้นหนองอ-ิอู บา้นหนองอิ
อู หมู่ที ่6 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

204,000.00 

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

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4 
เมตร ยาว 91 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืมพีืน้ที ่
คสล.ไม่น้อยกว่า 364 
ตารางเมตร 

11. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลุก
รงัเพื่อการเกษตร สายล า
หว้ยแลง้ ถงึนา นาย
ประมวล สงวนนาม บา้น
สะงวย หมู่ที ่3 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

100,000.00 

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

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่าย
พชืผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรงั จ านวน 707.00 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ตกแต่งเรยีบ 

 

 

 

12. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการปรบัปรงุถนนลูกรงั
เพื่อการเกษตร บา้นนาป ูหมู่
ที ่4 ต าบลหนองหลกั อ าเภอ
ไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 

50,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่ายพชืผล
ทางการเกษตร 

ลงลกูรงัจ านวน 354 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ง
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ 

13. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
เพื่อการเกษตร สายบา้นหวั
หนองยาง ไปทางบา้นดงเรอืง 
บา้นหวัหนองยาง หมู่ที ่5 
ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชย
วาน จงัหวดัอุดรธาน ี

23,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่ายพชืผล
ทางการเกษตร 

ลงลูกรงัจ านวน 163.00 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีน 

14. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
สู่ไร่น่าเพื่อการเกษตร สาย
หนองออิู ไปโคกสงู บา้น
หนองออิู หมู่ 6 ต าบลหนอง
หลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

40,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่ายพชืผล
ทางการเกษตร 

ลงลูกรงัจ านวน 28.3 
ลูกบาศกเ์มตร พร่อม
เกลีย่ตกแต่งเรยีบ 

15. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลุกรงั
สู่ไรน้าเพื่อการเกษตรสาย
หนองมว่ง ถงึนานายแสงชยั 
อุ่นอก หมู่ 11 ต าบลหนอง
หลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

50,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่ายพชืผล
ทางการเกษตร 

ลงลูกรงั จ านวน 354 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ตกแต่งเรยีบ 



16. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร สาย
สนัคลู าหว้ยแหลมโอง บา้น
หนองเหลก็ หมู่ที ่11 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

50,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่ายพชืผล
ทางการเกษตร 

ลงลูกรงัจ านวน 354 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ง
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ 

17. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
สายรอบหนองหลกั หมูท่ี ่12 
ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชย
วาน จงัหวดัอุดรธาน ี

95,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่ายพชืผล
ทางการเกษตร 

ลงลูกรงั จ านวน672 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ 

18. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.
สายบา้นนายนิรนัดร ์ถงึบา้น
นายปีก วรยศ บา้นหนอง
แคน หมู่ที ่2 ต าบลหนอง
หลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ขยายผวิจราจร กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 44.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอ้มลูกรงัไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 0.5 เมตรหรอืมี
พืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 
176 ตารางเมตร 

19. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.
สายหน้าวดัโนนสว่าง บา้น
โน่นสว่าง หมู่ที ่8 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

278,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ขยายผวิจราจร กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 125 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรอืมพีืน้ที ่คสล. ไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร 

20. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
เพื่อการเกษตรสายบา้น นาย
สนัตภิาพ กวา้งขวาง ถงึบา้น
นางสมจรติ แจ่มใสด ีบา้น
หนองแคน หมู ่2 ต าบลหนอง
หลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

40,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ลงลุกรงัจ านวน 283.00 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ 

21. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
เพื่อการเกษตร สายหลุบแฝก 
? หนองบกัวกื บา้นหนอง
แคน หมู่ 2 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

70,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชน
สญัจรไปมา 

ลงลูกรงัจ านวน 495.00 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ 

22. 
ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตรสาย
ทางไปหนองทม่ บา้นสะงวย 

50,000.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ลงลูกรงัจ านวน 354.00 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ 



สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

หมู่ที ่7 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

23. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลุกรงั
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตรสาย
สามแยกวดัป่าเทพนมิติร ไป 
วดัป่าหนองแวง บา้นสะงวย 
หมู่ 7 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

30,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ลงลุกรงัจ านวน 212 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ 

24. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลุกรงั
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร สาย
จากสะพานสะงวยบา้นหนอง
หลกั ไปนานายชาล ีภูมเิพง็ 
บา้นสะงวย หมูท่ี ่7 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

20,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ลงลูกรงัจ านวน 142 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ 

25. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลุกรงั
เพื่อการเกษตรภายใน
หมู่บา้น หมู่ที ่10 จ านวน 8 
จุด บา้นหนองแดงชยัมงคล 
หมู่ 10 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 

60,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ลงลูกรงัจ านวน 424 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่เรยีบ 

26. 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
สายไปบ่อขยะ บา้นนาป ูหมู่
ที ่4 ต าบลหนองหลกั อ าเภอ
ไชยวาน จงัหวดัอุดรธาน ี

200,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

โดยปรมิาณงานลงหนิ
คลุกจ านวน 205 
ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม
เกลีย่เรยีบ 

 

 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองหลกั มกีารใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตังิบประมาณ โดยไดม้กีารก่อหนี้ผกูพนั/ ลงนามใน
สญัญา รวม 26 โครงการ จ านวนเงนิ 2,478,400 บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงนิ 1,708,500 ลา้นบาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งันี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

การก่อหน้ี
ผกูพนั/ 

ลงนามใน
สญัญา 

โครงการ 
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

26 2,475,200.00 18 1,708,500.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิารภายในองคก์ร     

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

    

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชวีติ     

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางแผนส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเทีย่ว 

    

ยุทธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทการ     

รวม 26 2,475,200.00 18 1,708,500.00 

     
   รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณอบต.หนองหลกั ทีม่กีารก่อหนี้ผกูพนั/ลงนามในสญัญา มดีงันี้ 

  ยุทธศาสตร ์
ช่ือโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบญัญติั/เทศ

บญัญติั 
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสรา้ง
ถนน คสล.สาย
หน้าบา้นนาย
สมพงษ์ ภมูเิพง็ 
ถงึบา้นนางเพญ็ศร ี
ไชยวาน บา้น
สะงวย หมู่ที ่7 
ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

300,000.00 299,500.00 0.00 500.00 

2. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการขดุลอก
คลองระบายน ้า
จากล าหว้ยไพจาน
ไปหนองฮา้ง บา้น
นาป ูหมูท่ี ่4 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอ
ไชยวาน จงัหวดั
อุดรธาน ี

158,400.00 158,000.00 158,000.00 400.00 

 

 

 

 

 



 

3. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บา้น แบบโซล่าเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย ์บา้น
สะงวย หมู่ที ่3 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธานีจ านวน 10 จุด 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

4. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 6 จุด บา้นนาป ูหมู่ที ่4 ต าบลหนอง
หลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

5. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 10 จุด บา้นหวัหนองยาง หมู่ที ่5 
ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธาน ี

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 4 จุด บา้นหนองเหลก็ หมูท่ี ่11 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

7. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล ์จ านวน 10 จุด บา้นหนองบวังาม หมู่ที ่12 
ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธาน ี

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

8. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซ่ล่า
เซลลภ์ายในหมูบ่า้น จ านวน 6 จุด บา้นหนองแดง
ชยัมงคล หมู่ที ่10 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

9. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายสีแ่ยกโรงน ้าดืม่
ชุมชนไปทางทศิตะวนัตกวดัจ าปาสหีราช บา้น
สะงวย หมู่ที ่3 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

100,000.00 99,700.00 0.00 300.00 

10. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายหน้าโรงเรยีนบา้น
หนองออิู บา้นหนองออิู หมู่ที ่6 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธาน ี

204,000.00 203,500.00 203,500.00 500.00 

11. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร สายล า
หว้ยแลง้ถงึนานายประมวล สงวนนาม บา้นสะงวย 
หมูู่่ที ่3 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธาน ี

100,000.00 99,800.00 99,800.00 200.00 

12. 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร

โครงการปรบัปรงุถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร บา้นนา
ป ูหมูท่ี ่4 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธาน ี

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 



สาธารณะ 

13. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร สาย
บา้นหวัหนองยางไปบา้นเมก็ดงเรอืง บา้นหวัหนอง
ยาง หมู่ที ่5 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 

14. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายหนองออิูไปโคกสงู บา้นหนองออิู หมูท่ี ่6 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 

15. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายหนองมว่ง ถงึนานายแสงชยั อุ่นอก บา้นหนอง
เหลก็ หมูท่ี ่11 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

16. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายคนัคลู าหว้ยแหลมโอง บา้นหนองเหลก็ หมู่ที ่11 
ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธาน ี

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

17. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายรอบหนองหลกั หมูู่
ที ่12 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธาน ี

95,000.00 94,800.00 0.00 200.00 

18. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนายนิรนัดร 
ถงึบา้นนายปีก วรยศ บา้นหนองแคน หมู่ที ่2 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธนี 

100,000.00 99,700.00 0.00 300.00 

19. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายหน้าวดัโนนสว่าง 
บา้นโนนสว่าง หมูท่ี ่8 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชย
วาน จงัหวดัอุดรธาน ี

278,000.00 277,500.00 277,500.00 500.00 

20. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร สาย
บา้นนายสนัตภิาพ กวา้งขวาง ถงึบา้นนางสมจติร 
แจม่ใสด ีบา้นหนองแคน หมูท่ี ่2 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธาน ี

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

21. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร สาย
หลุบแฝก - หนองบกัวกื บา้นหนองแคน หมู่ที ่2 
ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธาน ี

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายทางไปหนองทม่ บา้นสะงวย หมู่ที ่7 ต าบล
หนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 



สาธารณะ 

23. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายสามแยกวดัป่าเทพนมติรไปวดัป่าหนองแวง 
บา้นสะงวย หมูท่ี ่7 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

24. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายจากสะพานสะงวยบา้นหนองหลกั ไปนานายชา
ล ีภูมเิพง็ บา้นสะงวย หมูท่ี ่7 ต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธาน ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

25. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที ่10 จ านวน 8 จุด บา้นหนองแดงชยั
มงคล หมู่ที ่10 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธาน ี

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 

26. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายไปบ่อขยะบา้นนาป ู
หมู่ที ่4 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธาน ี

200,000.00 199,700.00 199,700.00 300.00 

 

 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.หนองหลกั ไชยวาน จ.อดุรธานี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ด าเนินการ 
ทัง้หมด 

อนุมติั
งบประมาณ 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประม
าณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค
และบรกิารสาธารณะ 

258 
162,967,4

00.00 
26 

2,478,40
0.00 

26 
2,475,20

0.00 
18 

1,708,50
0.00 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิารภายใน
องคก์ร 

0 0 - -     

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

5 
5,765,000

.00 
- -     

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 3 55,000.00 - -     

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางแผนส่งเสรมิการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

4 
240,000.0

0 
- -     

6.ยุทธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทการ 2 206,000.0 - -     



0 

รวม 272 
169,233,4

00.00 
26 

2,478,40
0.00 

26 
2,475,20

0.00 
18 

1,708,50
0.00 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.หนองหลกั ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพืน้ที ่โดยไดร้บัความร่วมมอื การ
สง่เสรมิและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ี
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยมผีลการด าเนินงานทีส่ าคญัดงันี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภมิู ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รปูถ่าย ผลการส ารวจความคิดเหน็
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอืน่ ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์ือถอื email 

นายสุดสาคร ทองใบ นายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองหลกั 

042133301 - - 

นายสมพงษ ์ศรภีรมย ์ รองนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองหลกั 

042133301 - - 

นายภาคภมู ิดอีนัจนัทร ์ รองนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองหลกั 

042133301 - - 

นายสมาน พวงศร ี สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองหลกั 

042133301 - - 

นางแววตา แรม่ ี สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองหลกั 

042133301 - - 

นายขวญัด ีพรมสอน ผูท้รงคุณวฒุ ิหมู่ที ่10 บา้น
หนองแดงชยัมงคล 

042133301 - - 

นายถาวร กุญชร ผูท้รงคุณวฒุ ิหมู่ที ่2 บา้น
หนองแคน 

042133301 - - 

นางวาสนา แสนหาญ ผูท้รงคุณวฒุ ิหมู่ที ่1 บา้น
หนองหลกั 

042133301 - - 

นายเอกพล โฮมชยั ผูแ้ทนส่วนราชการ 042133301 - - 

นายธนกฤต ศรทีอง หวัหน้าส านักปลดั อบต.
หนองหลกั 

042133301 - - 

นางมณีจนัทร ์พนัธช์น ผูแ้ทนประชาคม หมู่ที ่10 
บา้นหนองแดงชยัมงคล 

042133301 - - 



นางบวัสวย สงิหส์าธร ผูแ้ทนประชาคม หมู่ที ่10 
บา้นหนองแดงชยัมงคล 

042133301 - - 

นายละมยั บ ารงุทรพัย ์ ผูแ้ทนประชาคม หมู่ที ่2 
บา้นหนองแคน 

042133301 - - 

นายอาทติย ์อวยชยั ปลดัองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองหลกั 

042133301 - - 

นางวาสนา อุดมภยั นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน 

042133301 - - 

นางสาวพมิพท์รพัย ์รูบุ้ญ ผูช้่วยนักวเิคราะหน์โยบาย
และแผน 

042133301 - - 

นางทพิปรยีา อคัรภูมผิล ผูแ้ทนส่วนราชการ 042133301 - - 

นางสาวรชันี จนัทสงิห ์ ผูแ้ทนส่วนราชการ 042133301 - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์ือถอื email 
 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์ือถอื email 

นายอาทติย ์อวยชยั ปลดัองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองหลกั 

042133301 - - 

นายโชคด ีบุญประคม รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองหลกั 

042133301 - - 

นางดวงพร ชาวดอน ผูอ้ านวยการกองคลงั 042133301 - - 

นายพชิญ์ ฤทธิม์หา นายช่างโยธาปฏบิตังิาน 042133301 - - 

นางดาวเรอืง ศรลีาวงษ ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 042133301 - - 

นางสงักา ภริมยเ์ชย ผูแ้ทนประชาคม หมู่ที ่1 
บา้นหนองหลกั 

042133301 - - 

นายสถติ ปัญญาใส ผูแ้ทนประชาคม หมู่ที ่1 
บา้นหนองหลกั 

042133301 - - 

นยคงฤทธิ ์บ ารุงทรพัย ์ ผูแ้ทนประชาคม หมู่ที ่8 
บา้นโน่นสว่าง 

042133301 - - 

นางวาสนา อุดมภยั นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน อบต.หนองหลกั 

042133301 - - 

 



   

   

   ทัง้นี้ หากประชาชนทุกท่านหรอืหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวาม
คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.หนองหลกัทราบ เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะต่อไป 
    จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัที ่17 มนีาคม 2564 
 
 
                                                              นายกอบต.หนองหลกั 
 

ขอ้มูล ณ 17/03/2564 

 


