


 

       รายงานผลการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565     
                รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)              

                              องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดอนดู่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 

งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ

เทศบญัญตั ิ

ลงนาม

สญัญา 
เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 

การพัฒนาดา้น

เศรษฐกจิ เกษตร 

อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน

หมูบ่า้น บา้นหนองแสง    

หมูท่ี ่2 

338,332.00 336,000.00 336,000.00 2,332.00 

2. 

การพัฒนาดา้น

เศรษฐกจิ เกษตร 

อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน

หมูบ่า้น บา้นหว้ยตะกั่ว     

หมูท่ี ่10 

325,769.00 325,000.00 0.00 769.00 

3. 
การพัฒนาคณุภาพ

คนและสังคม 

โครงการป้องกันโรคตดิตอ่

และควบคมุโรคอบัุตใิหม่ 
30,000.00 29,990.00 29,990.00 10.00 

4. 

การพัฒนาบรกิาร

ภาครัฐ ดา้น

บรหิารงานทั่วไป 

โครงการจัดหาวัสดคุรภุัณฑ์

และบคุลากร สนับสนุนศนูย์

ปฏบัิตกิารและศนูยป์ฏบัิตกิาร

รว่มในการชว่ยเหลอื

ประชาชนขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

อ าเภอหนองสองหอ้ง 

จังหวัดขอนแกน่ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

5. 

การพัฒนาบรกิาร

ภาครัฐ ดา้น

บรหิารงานทั่วไป 

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 10,555,200.00 4,943,400.00 4,943,400.00 5,611,800.00 

6. 

การพัฒนาบรกิาร

ภาครัฐ ดา้น

บรหิารงานทั่วไป 

เบีย้ยังชพีความพกิาร 1,948,800.00 918,800.00 918,800.00 1,030,000.00 

7. 

การพัฒนาบรกิาร

ภาครัฐ ดา้น

บรหิารงานทั่วไป 

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ 150,000.00 59,500.00 59,500.00 90,500.00 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.ดอนดู่ หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ท ัง้หมด 
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาดา้น

เศรษฐกจิ เกษตร 

อตุสาหกรรม 

84 41,254,768.00 56 1,002,837.00 2 661,000.00 1 336,000.00 

2.การพัฒนาคณุภาพ

คนและสังคม 
72 5,388,502.00 33 120,000.00 1 29,990.00 1 29,990.00 

3.การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

1 30,000.00 1 0.00     

4.การเสรมิสรา้ง

ความมั่นคง และ

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพยส์นิ 

13 640,000.00 11 150,000.00     

5.การพัฒนาบรกิาร

ภาครัฐ ดา้น

บรหิารงานทั่วไป 

11 10,629,400.00 11 12,679,000.00 4 
5,946,700.0

0 
4 5,946,700.00 

รวม 181 57,942,670 112 13,951,837 7 6,637,690 6 6,312,690 

 

 

 



 
ประกาศ อบต.ดอนดู ่

เร ือ่ง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการด าเนนิงานใหป้ระชาชน
ทราบ รวมตลอดทัง้ มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การจัดท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอ
ผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มท ้งัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ให ้
ประชาชนในทอ้งถิน่ทราบ ในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัทีผ่ ู้ บูรหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้ง ปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่คร ้งัภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปี     ดงันัน้เพือ่การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
เจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อบต.ดอนดู ่จงึขอประกาศผลการ
ด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการด าเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและก ากบัการบรหิารจัดการอบต.ดอนดู ่ดงันี ้
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.ดอนดู ่
    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกจิด ีมคีวามรูท้นัสมยั รว่มในประสานชมุชน สนใจใฝ่พฒันา สิง่แวดลอ้ม" 
ข. พนัธกจิ ของอบต.ดอนดู ่
     
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.ดอนดูไ่ดก้ าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันายทุธศาสตรไ์ว ้5 ยทุธศาสตร ์ดงันี ้
    การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ เกษตร อตุสาหกรรม 
 
    การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 
 
    การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
    การเสรมิสรา้งความมัน่คง และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ 
 
    การพฒันาบรกิารภาครัฐ ดา้นบรหิารงานทัว่ไป 

ง. การวางแผน 
    อบต.ดอนดู ่ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ญัญัตไิวใ้นระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รบัฟังปัญหาและความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่พฒันาพืน้ที ่ทีบ่รรจไุวใ้นแผนพฒันา 5 ปี ตอ่ไป 
    อบต.ดอนดู ่ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) 

ยทุธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 
นวน 

งบประมาณ 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
เกษตร อตุสาหกรรม 

83 5,460,300.00 100 13,041,495.00 74 
35,497,193

.00 
73 

63,399,282
.00 

84 
41,254,768

.00 

การพฒันาคณุภาพคนและ
สงัคม 

65 6,667,089.00 65 7,818,009.00 59 
5,472,624.

00 
68 

4,906,942.
00 

72 
5,388,502.

00 

การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 
10,000,000

.00 
1 30,000.00 

การเสรมิสรา้งความมัน่คง 
และความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ 

9 610,000.00 9 640,000.00 10 910,000.00 10 570,000.00 13 640,000.00 

การพฒันาบรกิารภาครัฐ 
ดา้นบรหิารงานทัว่ไป 

13 9,717,200.00 13 9,717,200.00 11 
9,702,200.

00 
12 

12,323,400
.00 

11 
10,629,400

.00 

รวม 170 
22,454,589.

00 
187 

31,216,704.
00 

154 
51,582,01

7.00 
164 

91,199,62
4.00 

181 
57,942,67

0.00 
 

    จ. การจดัท างบประมาณ 
ผูบ้รหิารอบต.ดอนดู ่ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการทีบ่รรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จ านวน 112 โครงการ งบประมาณ 
13,951,837 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้



ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ เกษตร อตุสาหกรรม 56 1,002,837.00 

การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 33 120,000.00 

การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1 0.00 

การเสรมิสรา้งความมัน่คง และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ 11 150,000.00 

การพฒันาบรกิารภาครัฐ ดา้นบรหิารงานทัว่ไป 11 12,679,000.00 

รวม 112 13,951,837.00 

 

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.ดอนดู ่มดีงันี ้

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน
งบประม
าณ 

หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. ภายในหมูบ่า้น 
บา้นหนองแสง ม.2 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

กวา้ง 5 ม. ยาว 120 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืม ี
พืน้ที ่ไมน่อ้ยกวา่ 600 
ตร.ม.ฯ 

2. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. ภายในหมูบ่า้น 
บา้นหนองไผน่อ้ย ม.4 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

จดุที ่1 กวา้ง 5 ม. ยาว 
50 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
จดุที ่2 กวา้ง 4 ม. ยาว 
25 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
จดุที ่3 กวา้ง 4 ม. ยาว 
70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 

3. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการปรบัปรงุถนน 
คสล.รอบหมูบ่า้น บา้น
ดอนดู ่หมู ่5 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไป-มา ไดส้ะดวก 

กวา้ง 4 ม. ยาว 92 ม.
หนาเฉลีย่ 0.15 ม.มพีืน้ที่
ไมน่อ้ยกวา่ 560 ตร.ม.ฯ 

4. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.รอบในหมูบ่า้น 
บา้นกดุหวา้ ม.9 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไป - มา ไดส้ะดวก 

กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม.
หนาเฉลีย่ 0.15 ม.มพีท.
ไมน่อ้ยกวา่ 600 ตร.ม.ฯ 

5. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการซอ่มแซมถนน 
ในพืน้ต าบลดอนดู ่

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดส้ญัจร
และขนสง่ผลผลติทางการ
เกษตรไดอ้ยา่งสะดวกสบาย
ขึน้ 

ประชาชนสญัจรไปมา 
สะดวก หมูท่ี ่1-12 

6. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการปรบัปรงุถนน 
ในพืน้ต าบลดอนดู ่

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดส้ญัจร
และขนสง่ผลผลติทางการ
เกษตรไดอ้ยา่งสะดวกสบาย
ขึน้ 

ประชาชนสญัจรไปมา 
สะดวก หมูท่ี ่1-12 

7. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการ ซอ่มแซม 
พฒันาระบบน ้าประปา 
ภายในต าบลดอนดู ่(ม.
1-12) 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ี
น ้าประปาใชส้ าหรับการ
อปุโภคบรโิภคเพยีงพอ
ตลอดทัง้ปี 

ประชาชนมนี ้าอปุโภค 
บรโิภคอยา่งเพยีงพอ 

8. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการอดุหนุนขยาย
เขตระบบจ าหน่ายแรง
ต า่ บา้นโนนทอ่น หมูท่ี ่
3 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

1.เพือ่ขยายเขตระบบแรงต า่ 
2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั
ความสะดวกจากมไีฟฟ้าใช ้

ประชาชนมไีฟฟ้าใช ้

อยา่งทัว่ถงึ 

9. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการอดุหนุนขยาย
เขตระบบจ าหน่ายแรง
ต า่ บา้นโนนสะอาด หมู่
ที ่6 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

1.เพือ่ขยายเขตระบบแรงต า่ 
2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั
ความสะดวกจากมไีฟฟ้าใช ้

ประชาชนมไีฟฟ้าใช ้

อยา่งทัว่ถงึ 

10
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการอดุหนุนขยาย
เขตระบบจ าหน่ายแรง
ต า่ บา้นหนองบวัลอง 
หมูท่ี ่8 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

1.เพือ่ขยายเขตระบบแรงต า่ 
2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั
ความสะดวกจากมไีฟฟ้าใช ้

ประชาชนมไีฟฟ้าใช ้

อยา่งทัว่ถงึ 

11
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 

อดุหนุนขยายเขตระบบ
จ าหน่ายหมอ้แปลง

0.00 
ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 

1.เพือ่ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายตดิตัง้หมอ้แปลง 2.

ประชาชนมไีฟฟ้าใช ้

อยา่งทัว่ถงึ 



เกษตร 
อตุสาหกรรม 

ภายในต าบลดอนดู ่หมู่
ที ่1-12 

กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการมไีฟฟ้าใช ้

12
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

อดุหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต าบลดอนดู ่หมูท่ี ่1-
12 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

1.เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 2.เพือ่ให ้
ประชาชนไดร้ับความสะดวก
จากการมไีฟฟ้าใช ้

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการมไีฟฟ้าใช ้

อยา่งทัว่ถงึ 

13
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารส านักงานและสิง่
ปลกูสรา้งอืน่ 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีใ่ห ้
ประชาชนใชต้ดิตอ่ราชการ 

รายละเอยีดตามโครงการ 
(ตามแบบที ่อบต.ดอนดู่
ก าหนด) 

14
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งโรง
รถบรรทกุน ้าดบัเพลงิ 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีใ่ห ้
ประชาชนใชต้ดิตอ่ราชการ 

รายละเอยีดตามโครงการ 
(ตามแบบที ่อบต.ดอนดู่
ก าหนด) 

15
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งระบบ
น ้าประปาหมบูา้น บา้น
หนองแวงยาว 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าไว ้
ส าหรับอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ 

วางทอ่เมน PVC ขนาด 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3 นิว้ 
และทอ่ PVC ขนาด 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 นิว้ 

16
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.ภายในหมูบ่า้น 
บา้นหนองแสง ม.2 

338,332.
00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น
มถีนน คสล.ไวใ้ชใ้นการ
สญัจรไปมาและล าเลยีง
ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน กวา้ง 5 ม. ยาว 
120 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม.มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 600 
ตร.ม. 

17
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งระบบ
น ้าประปาหมบูา้น บา้น
หวัหนองแวง ม.7 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าไว ้
ส าหรับอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ 

ระบบประปา จ านวน 1
แหง่ 

18
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คลส.ภายในหมูบ่า้น
หว้ยตะกัว่ ม.10 

325,769.
00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น
มถีนน คสล.ไวใ้ชใ้นการ
สญัจรไปมาและล าเลยีง
ผลผลติทางการเกษตร 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ตามแบบที ่
อบต.ดอนดู ่ก าหนด 

19
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้า ภายใน
หมูบ่า้น บา้นป่าหวาย 
ม.11 

338,736.
00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

น ้าไมท่ว่มขงับา้นเรอืน
ประชาชน 

รางระบายน ้า กวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.30 ม.
รายละเอยีด ตามแบบที ่
อบต.ดอนดู ่ก าหนด 

20
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.ภายในหมูบ่า้น 
บา้นดอนดู ่ม.12 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น
มถีนน คสล.ไวใ้ชใ้นการ
สญัจรไปมาและล าเลยีง
ผลผลติทางการเกษตร 

จดุที ่1 กวา้ง 4 ม. ยาว 
86 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
จดุที ่2 กวา้ง 4 ม. ยาว 
25 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
จดุที ่3 กวา้ง 4 ม. ยาว 
39 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 

21
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
ล าเลยีงการเกษตร 
บา้นป่าหวาย ม.11 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น
มถีนน คสล.ไวใ้ชใ้นการ
สญัจรไปมาและล าเลยีง
ผลผลติทางการเกษตร 

ลงลกูรังพรอ้มปรับเกรด
เกลีย่เรยีบ กวา้ง 4 ม.ห
จน 0.10 ม.ระยะทาง 
680 ม. 

22
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งระบบ
น ้าประปาหมบูา้น บา้น
หนองบวัลอง ม.8 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าไว ้
ส าหรับอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ 

กอ่สรา้งระบบประปา
หมูบ่า้น หอถงัสงู ขนาด
10 ลบ.ม. (ถงัไฟเบอร์
กลสง ขนาด 2.5 ลบ.ม.)
จ านวน 4 ลกู 

23
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งระบบ
น ้าประปาหมบูา้น บา้น
กดุหวา้ ม.9 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่กอ่สรา้งระบบประปา 
หมุบ่า้นหอถงัสงู ขนาด 10 
ลบ.ม.(ถงัไฟเบอรก์ลาส 
ขนาด 2.5 ลบ.ม.จ านวน 4 
ลกู) 

กอ่สรา้งระบบประปา หมุ่
บา้นหอถงัสงู ขนาด 10 
ลบ.ม.(ถงัไฟเบอรก์ลาส 
ขนาด 2.5 ลบ.ม.จ านวน 
4 ลกู) 

24
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิลาด
ยางแอสฟัลทต์กิคอนก
รตี หมูท่ี ่1 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ถนนผวิลาดยางแอสฟัลท์
ตกิคอนกรตี 

25
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิทาง
ลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมูท่ี ่1 บา้น
หนองแวงยาว 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ถนน 1 เสน้ 



26
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิทาง
ลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมูท่ี ่3 บา้น
โนนทอ่น 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ถนน 1 เสน้ 

27
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิทาง
ลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมูท่ี ่4 บา้น
หนองไผน่อ้ย 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ถนน 1 เสน้ 

28
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิทาง
ลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมูท่ี ่5 บา้น
ดอนดู ่

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ถนน 1 เสน้ 

29
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิทาง
ลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมูท่ี ่6 บา้น
โนนสะอาด 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไป-มาสะดวก 

ถนน 1 เสน้ 

30
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิทาง
ลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมูท่ี ่7 บา้น
หวัหนองแวง 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมาสะดวก 

ถนน 1 เสน้ 

31
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิลาด
ยางแอสฟัลทต์กิคอนก
รตี หมูท่ี ่8 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมาสะดวกขึน้ 

กวา้ง 6 ม. ยาว 265 ม. 
หนา 0.04 เมตร หรอืมี
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1,590 
ตร.ม. 

32
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิทาง
ลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมูท่ี ่9 บา้น
กดุหวา้ 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไป-มาสะดวก 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
390 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.04 ม. ตามแบบที ่
อบต.ดอนดู ่ก าหนด 

33
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิลาด
ยางแอสฟัลทต์กิคอนก
รตี หมูท่ี ่10 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมา 

ถนน 1 เสน้ 

34
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิทาง
ลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมูท่ี ่11 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
สญัจรไปมา 

กวา้ง 5 ม. ยาว 315 ม. 
หนา 0.04 ม. หรอืมพีืน้ที ่
ไมน่อ้ยกวา่ 1,575 ตร.ม. 

35
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิลาด
ยางแอสฟัลทต์กิคอนก
รตี หมูท่ี ่12 บา้นดอนดู่
เหนอื 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนคอน
กรรีเสรมิเหล็กทีป่ระชาชน
สามารถสญัจรไปมา 

ถนน 1 เสน้ 

36
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทางบา้น
หนองแวงยาวไปปอ
แดง 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน
สญัจรไปมาสะดวก 

ถนน 1 เสน้ 

37
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
หนองแวงยาวไปบา้น
ป่าหวาย หมู ่1 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

มถีนนคอนกรตีเสรมิเหล็กที่
ประชาชนสญัจรไปมา-ได ้
สะดวก 

ถนน 1 เสน้ 

38
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
หนองแสงไปบา้นวงั
มว่ง หมู ่2 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน 
คสล.ไวใ้ชใ้นการสญัจรไป
มาสะดวก 

ถนน 1 เสน้ 

39
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
หนองแสงไปบา้นปอ
แดง หมู ่2 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน 
คสล.ไวใ้ชใ้นการสญัจรไป
มา 

ถนน 1 เสน้ 

40
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
หนองแสงไปบา้นหว้ย
แร ่ต.วงัมว่ง หมู ่2 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน 
คสล.ไวใ้ชใ้นการสญัจรไป
มาและล าเลยีงผลผลติ
ทางการเกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

41
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้นโนน
ทอ่นไปบา้นเกา่คอ้ หมู ่
4 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน 
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 



42
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้นโนน
ทอ่นไปวงัมว่ง บา้น
โนนทอ่น หมู ่3 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน 
ไวใ้ชใ้นการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

43
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้นโนน
ทอ่นไปบา้นโคกสวา่ง 
บา้นโนนทอ่น หมู ่3 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน 
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

44
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
หนองไผน่อ้ยไปบา้น
โคกสวา่ง บา้นหนอง
ไผน่อ้ย หมู ่4 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

45
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
ดอนดูไ่ปบา้นหนองบวั
ลอง บา้นดอนดู ่หมู ่5 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

46
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้นโนน
สะอาดไปบา้นหว้ย
ตะกัว่ บา้นโนนสะอาด
หมู ่6 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

47
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร 
ลกูรังสายทางบา้นโนน
สะอาดไปบา้นไทยนยิม 
บา้นโนนสะอาด หมู ่6 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

48
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
หนองบวัลองไปสวนป่า
ยาง หมู ่7 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

49
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
หนองบวัลองไปบา้น
หนองไผน่อ้ย หมู ่4 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

50
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง สายหลงั
วดับา้นหนองบวัลอง 
หมู ่8 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

51
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
หนองบวัลอง (สายสระ
เหลา่ง)ู หมู ่8 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

52
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้นกดุ
หนา้โรงเรยีน) หมู ่9 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

53
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง หลงัวดั
บา้นหว้ยตะกัว่ หมู ่10 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

54
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้นป่า
หวายไปหว้ยตะกัว่ หมู ่
11 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

55
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการเสรมิผวิจราจร
ลกูรังสายทาง บา้น
ดอนดูเ่หนอื สายคุม้
โนนแดง บา้นดอนดู่
เหนอื หมู ่12 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 

56
. 

การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
เกษตร 
อตุสาหกรรม 

โครงการปรบัปรงุ
ซอ่มแซมถนนลกูรัง
ภายในต าบลดอนดู ่หมู ่
1-12 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนในหมูบ่า้นมถีนน
ในการสญัจรไปมาและ
ล าเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน 1 เสน้ 



57
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการกจิกรรมวนั
เด็กแหง่ชาต ิ

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่ใหเ้ด็กไดร้ว่มท า
กจิกรรมและแสดง
ความสามารถ 

นักเรยีนและเด็กทัว่ไปได ้
รว่มกจิกรรม 

58
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการจัดกจิกรรมแม่
ลกูผกูพนัธว์นัแม่
แหง่ชาต ิ

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่ปลกูฝังเด็กในดา้น
คณุธรรม จรยิธรรมส านักใน
พระคณุพอ่แมค่วามกตญัญู
ตอ่ผูม้พีระคณุ 

เด็กเล็กไดร้ว่มกจิกรรมวนั
แมแ่หง่ชาต ิ

59
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการจัดซือ้ชดุยา
สามญัประจ าบา้น 

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซือ้ยาสามญั
ประจ าบา้นส าหรับ ศพด. 

ซือ้ยาสามญัประจ าบา้น
ส าหรับ ศพด. 

60
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการสง่เสรมิ
ความสมัพนัธศ์นูย์
พฒันาเด็กเล็กและ
ชมุชน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เด็กเล็กและผูป้กครองรว่ม
กจิกรรม 

เด็กเล็กและผูป้กครอง
รว่มกจิกรรม 

61
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

อดุหนุนคา่อาหาร
กลางวนัแกเ่ด็กเล็ก
(ศพด.3 แหง่) 

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร
กลางวนั ศพด. 

132 คน 245 วนั 

62
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

อดุหนุนคา่อาหารเสรมิ
นม 7 โรงเรยีน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ
นม ใหเ้ด็กนักเรยีน ระดบั อ.
1-ป.6 

โรงเรยีนจ านวน 7 แหง่ 

63
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

คา่อาหารเสรมินม 
ศพด. 3 ศนูย ์

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ
นม ใหเ้ด็กเล็ก จ านวน 3 
ศนูย ์

124 คน 

64
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

อดุหนุนเหลา่กาชาด
จังหวดัขอนแกน่ ตาม
โครงการสนับสนนุ 
ภารกจิของเหลา่
กาชาดจังหวดัขอนแกน่ 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่อดุหนุนเหลา่กาชาด
จังหวดัขอนแกน่ ตาม
โครงการสนับสนนุ ภารกจิ
ของเหลา่กาชาดจังหวดั
ขอนแกน่ 

จ านวน 1 ครัง้/ปี 

65
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิสนับสนุนกลุม่
ปลกูดาวเรอืง 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ประชาชนใหม้อีาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดส้รา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

66
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิการเพาะเห็ด
ฟาง/เห็ดขอนขาว 

30,000.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ประชาชนใหม้อีาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดส้รา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

67
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิกลุม่ท าขนม
ไทย 

30,000.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ประชาชนใหม้อีาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดส้รา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

68
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการพฒันา
คณุภาพ ชวีติผูส้งูอายุ
ภายใน ต าบลดอนดู ่

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ประชาชนใหม้อีาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดส้รา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

69
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดบัหมูบ่า้น
และระดบัต าบล 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สอบถามขอ้มลูและ
ความตอ้งการของประชาชน
ในต าบลมาบรรจไุวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถิน่และ
ขอ้บญัญัต ิเพือ่ขบัเคลือ่น
ขอ้มลูและความตอ้งการ
ของประชาชนจากแผน
ชมุชนเขา้สูแ่ผนพฒันา
ทอ้งถิน่เพือ่ออกหน่วย
ใหบ้รกิารเคลือ่นที ่

ประชาชนต าบลดอนดู ่



70
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิการประกอบ
สตูรอาหารสตัวเ์คีย้ว
เอือ้ง 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ประชาชนใหม้อีาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดส้รา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

71
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิการใช ้

ประโยชนจ์ากวสัดุ
เหลอืใชท้างการเกษตร
เพือ่ผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ประชาชนใหม้อีาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดส้รา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

72
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือนั
เนือ่งมาจาก
พระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
(อพ.สธ.) 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ประชาชนใหม้อีาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดส้รา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

73
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

อดุหนุนศนูยอ์ านวยการ
ป้องกนั และปราบปราม
ยาเสพตดิจังหวดั
ขอนแกน่ 
(ศอ.ปส.จ.ขก.) เพือ่
โครงการป้องกนัและ
แกไ้ข ปัญหายาเสพตดิ
จังหวดัขอนแกน่ 
ประจ าปี 2564 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่แปลงนโยบายดา้นการ
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิไปสู ่การปฏบิตัใิน
พืน้ทีจั่งหวดัขอนแกน่ อยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 

หมูบ่า้นในจังหวดั
ขอนแกน่ และประชาชน
ทัว่ไป 

74
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

อดุหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตร ีต าบล
ดอนดู ่

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิ/สนับสนุน
กจิกรรมวนัสตรสีากล 8 
มนีาคม ของทกุปี 

สนับสนนุบทบาทกลุม่
สตร ืภายในต าบลดอนดู ่

75
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการปลกูตน้ไมม้ี
คา่และป่าเฉลมิพระ
เกยีรตฯิรว่มใจไทยปลกู
ตน้ไมเ้พือ่แผน่ดนิ 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนนิโครงการปลกูตน้ไมม้ี
คา่และป่าเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

76
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีบญุกุม้ขา้ว
ใหญ ่

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดส้บืสาน
ประเพณีทีด่งีามตอ่ไป 

สบืสานประเพณีทอ้งถิน่
ใหค้งอยูส่บืไป 

77
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

อดุหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอหนอง
สองหอ้ง ตามโครงการ
จัดงานรัฐพธิแีละวนั
ส าคญัทางศาสนา 

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่รักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครัง้ 

78
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

คา่จัดการเรยีนการสอน
รายหวั 

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่จา่ยคา่สือ่การเรยีนการ
สอน วสัดกุารศกึษา และ
เครือ่งพฒันาการเด็ก 

ศพด. จ านวน 3 ศนูย ์

79
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการอบรมการท า
ขนมไทย 

30,000.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ประชาชนใหม้อีาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดส้รา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

80
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการอบรมให ้
ความรูแ้กป่ระชาชนใน
การป้องกนัโรคตดิตอ่
และควบคมุโรคอบุตัิ
ใหม ่

30,000.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ป้องกนัโรคตดิตอ่และ
ควบคมุโรคอบุตัใิหม ่

ประชาชนในต าบลดอนดู ่

81
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการลดขยะลดโรค
ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สรา้งจติส านกึและลด
ขยะลดโรคใสใ่จสิง่แวดลอ้ม
ใหก้บัประชาชนในต าบล
ดอนดู ่

ประชาชนในต าบลดอนดู ่

82
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น/คณะกรรมการ
ชมุชนตามโครงการ

0.00 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น/คณะกรรมการ

ประชาชนในต าบลดอนดู ่



พระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุ 

ส านักงานปลดั 
อบต. 

ชมุชนตามโครงการ
พระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
ทัง้ 12 หมูบ่า้น 

83
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการป้องกนัแดละ
ควบคมุโรคอบุตัใิหม ่

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ป้องกนัและควบคมุโรค
อบุตัใิหม ่

เฝ้าระวงัป้องกนัและ
ควบคมุโรคอบุตัใิหม ่

84
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

จัดท าเสาธงชาต ิ 0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่จัดท าเสาธงชาตปิระจ า 
ศพด.หนองแวงยาว 

เสาธงชาตปิระจ า ศพด.
หนองแวงยาว 1 แหง่ 

85
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

ตดิมุง้ลวดหอ้งเรยีน 0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ตดิมุง้ลวดภายในหอ้งเรยีน
ของ ศพด.หนองแวงยาว 

จ านวน 1 แหง่ 

86
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

ตดิตัง้อนิเตอรเ์น็ตแบบ
ไรส้าย 

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ตดิตัง้อนิเตอรเ์น็ตแบบไร ้
สาย 

จ านวน 3 ศพด. 

87
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

เปลีย่นหลงัคา
หอ้งเรยีน 

0.00 

ส านัก/กองชา่ง
, ส านักชา่ง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เปลีย่นหลงัคาหอ้งเรยีน 
ศพด.หนองแวงยาว 

ศพด.หนองแวงยาว 

88
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

ตอ่เตมิอาคารเรยีน 0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ตอ่เตมิดา้นหลงัหอ้งเรยีน ศพด.ดอนดู ่

89
. 

การพฒันา
คณุภาพคนและ
สงัคม 

ซอ่มแซมรางระบายน ้า 0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ซอ่มแซม/ตอ่เตมิรางระบาย
น ้า 

ศพด.กดุหวา้ 

90
. 

การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิการท าดนิปลกู 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่น าวสัดเุหลอืใชม้าท าให ้
เกดิประโยชน ์

ผูพ้กิาร สตร ีผูส้งูอาย ุ
เยาวชน และประชาชน
ทัว่ไป 

91
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการจัดกจิกรรมวนั 
อปพร. 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่พฒันาศกัยภาพของ 
สมาชกิ อปพร.ใหส้ามารถ
ขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน
ดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สารธารณภยัไดอ้ยา่งเต็ม
ความสามารถ 

สมาชกิ อปพร. และ
จนท.ประจ าศนูยฯ์ 

92
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนน
ชว่งเทศกาล (ตัง้จดุ
ตรวจ) 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนชว่งเทศกาลส าคญั
ตา่งๆ 

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนชว่งเทศกาล
ส าคญัตา่งๆ 

93
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ทบทวนความรูใ้หก้บั 
อปพร. ใหม้ปีระสทิธภิาพ
เพิม่มากขึน้ 

ทบทวนความรูใ้หก้บั อป
พร. ใหม้ปีระสทิธภิาพ
เพิม่มากขึน้ 

94
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกนัและระงับ
อคัคภีัยในสถานศกึษา 

0.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพือ่อบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการ
ป้องกนัและระงับอคัคภียัใน
สถานศกึษา 

ครแูละนักเรยีน โรงเรยีน
ละ 30 คน ทกุโรงเรยีน
ภายในต าบลดอนดู ่

95
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการฝึกอบรม
หลกัสตูรอาสาสมคัร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน
(จัดตัง้ 5 วนั) 

150,000.
00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรอืน 

ประชาชนทัว่ไปในต าบล 



96
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

อดุหนุนศนูยอ์ านวยการ
ป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิจังหวดัขแน
แกน่ (ศอ.ปส.จ.ขก) 
ตามโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิจังหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนที่
ท าการปกครองจังหวดั
ขอนแกน่ 

ปีละ 1 ครัง้ 

97
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

อดุหนุนสถานี
ต ารวจภธูรหนองสอง
หอ้ง ตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภัยใหช้มุชน 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
สถานตี ารวจภธูรอ าเภอ
หนองสองหอ้ง ตาม
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรพลงัป้องกนัภัย
ใหช้มุชน 

ปีละ 1 ครัง้ 

98
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
ในเขตพืน้ทีอ่งคก์าร
บรหิารสว่นต าบลดอนดู ่

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนนิโครงการตาม
โครงการฯ 

จ านวน 12 หมูบ่า้น 

99
. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมมคัรและผูน้ าชมุชน
รวมพลงัป้องกนั
อาชญากรรม 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ใหม้อีาสาสมคัรและผูน้ า
ชมุชนมสีว่นรว่มปฏบิตังิาน
ดแูลรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ป้องกนั
อาชญากรรม รว่มกบั
เจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

จ านวน 60 คน 

10
0. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรและผูน้ า
ชมุชนรวมพลงัป้องกนั
ยาเสพตดิ 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ใหม้อีาสาสมคัรและผูน้ า
ชมุชนรว่มปฏบิตังิานดแูล
รักษาความสงบเรยีบรอ้ย
ป้องกนัและสกดักัน้การแพร่
ระบาดของยาเสพตดิใหก้บั
ชมุชน/หมูบ่า้นตา่งๆ สงัคมมี
ความสงบสขุปลอดภยัสรา้ง
ชมุชนเขม้แขง็และยั่งยนื 
รว่มกบัเจา้หนา้ที ่

มอีาสาสมคัรและผูน้ า
ชมุชนรว่มปฏบิตังิานดแูล
รักษาความสงบเรยีบรอ้ย
ป้องกนัและสกดักัน้การ
แพรร่ะบาดของยาเสพตดิ
ใหก้บัชมุชน/หมูบ่า้น
ตา่งๆ สงัคมมคีวามสงบ
สขุปลอดภยัสรา้งชมุชน
เขม้แข็งและยั่งยนื 
รว่มกบัเจา้หนา้ที ่

10
1. 

การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง และ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการบรหิารจัดการ
แบบบรูณาการ กรณีผูม้ ี
อาการทางจติกอ่เหต ุ
ของสถานตี ารวจภธูน
หนองสองหอ้ง 
(โครงการ"นาคาพทิกัษ์ 
รักประชา") 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่จัดเก็บขอ้มลูสถานภาพ
จ านวนผูป่้วยจติเวช ส าหรับ
ประเมนิความเสีย่งตอ่การกอ่
เหตทุีอ่าจกระทบตอ่ความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิของประชาชนใน
พืน้ทีร่ับผดิชอบ 

จ านวน 60 คน 

10
2. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

โครงการฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ศกัยภาพการ
ท างานของบคุลากร 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน 

พนักงานสว่นต าบล 
พนักงานจา้ง 

10
3. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

โครงการอบรมคณุธรรม
จรยิธรรมวนัิย การ
รักษาวนัิยและความ
โปรง่ใสในการท างาน 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งและ
พฒันาจติส านกึแกผู่บ้ราิหาร 
ส.อบต.และ พนักงาน 

60 

10
4. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

โครงการจัดท าสปอต
ประชาสมัพนัธก์ารเก็บ
ภาษี 

0.00 ส านัก/กองคลงั 
เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับทราบ
เกีย่วกบัการช าระภาษี 

ประชาชนไดร้ับทราบ
เกีย่วกบัการช าระภาษี
ประจ าปี 

10
5. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

โครงการปรบัปรงุแผน
ทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิของ องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลดอนดู ่

0.00 ส านัก/กองคลงั 

เพือ่เพิม่รายไดข้อง อบต.
ดอนดู ่เพือ่ประโยชนใ์นการ
บรหิารงานการจัดเก็บภาษีมี
ระบบทีแ่น่นอน 

อบต.ดอนดูจ่ะจัดท าแผน
ทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิให ้ครอบคลมุ 

10
6. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

โครงการวนัทอ้งถิน่
ไทย รว่มใจภักดิ ์รักใน
หลวง 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ใหค้ณะผูบ้รหิาร ส.
อบต. และ พนักงานไดม้ี
สว่นรว่มในกจิกรรม 

จ านวน 60 คน 



10
7. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

โครงการจัดแสดง
นทิรรศการแสดง
ผลงาน ของ อบต.
ดอนดู ่

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่จัดกจิกรรมนทิรรศการ
แสดง ผลงานของ อบต.
ดอนดู ่ทีผ่า่นมา 

แสดงผลการด าเนนิงาน
ของ อบต.ดอนดู ่ทีผ่า่น
มา 

10
8. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

อดุหนุนองคก์ารบรหิาร
สว่นทอ้งถิน่ ตาม
โครงการจัดหาวสัด ุ
ครภุัณฑแ์ละบคุลากร
สนับสนนุศนูยป์ฏบิตั ิ
การรว่มในการ
ชว่ยเหลอืประชาชน
ของ อปท. 

25,000.0
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่ด าเนนิการตามโครงการ
จัดหาวสัด ุครภุัณฑแ์ละ
บคุลากรสนับสนุนศนูย์
ปฏบิตั ิการรว่มในการ
ชว่ยเหลอืประชาชน ของ 
อปท. 

ปีละ 1 ครัง้ 

10
9. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

โครงการสงเคราะห์
ราษฎร ครอบครัว
ผูด้อ้ยโอกาส ผูม้ี
รายไดน้อ้ยและผูไ้รท้ี่
พึง่ 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่สงเคราะหร์าษฎร 
ครอบครัวผู ้ดอ้ยโอกาส ผูม้ี
รายไดน้อ้ยและ ผูไ้รท้ีพ่ ึง่ 

สงเคราะหป์ระชาชน 
ผูด้อ้ยโอกาสและม ีนอ้ย 

11
0. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

คา่เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ
10,555,2

00.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยังชพีใหแ้ก่
ผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอาย ุจ านวน 1191 
คน 

11
1. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

คา่เบีย้ยังชพีผูพ้กิาร 
1,948,80

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยังชพีใหผู้ ้
พกิาร 

ผูพ้กิาร จ านวน 190 คน 

11
2. 

การพฒันาบรกิาร
ภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

คา่เบีย้ยังชพีผูป่้วย
เอดส ์และผูต้ดิเชือ้ 
H.I.V. 

150,000.
00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยังชพีใหแ้ก ่
ผูป่้วยเอดส ์และผูต้ดิเชือ้ 
H.I.V. 

จ านวน 18 คน 

 

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ 
     อบต.ดอนดู ่มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บญัญตังิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 7 
โครงการ จ านวนเงนิ 13,373,101 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ จ านวนเงนิ 6,312,690 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตาม
ยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ เกษตร อตุสาหกรรม 2 661,000.00 1 336,000.00 

การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 1 29,990.00 1 29,990.00 

การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม     

การเสรมิสรา้งความมัน่คง และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ     

การพฒันาบรกิารภาครัฐ ดา้นบรหิารงานทัว่ไป 4 5,946,700.00 4 5,946,700.00 

รวม 7 6,637,690.00 6 6,312,690.00 

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.ดอนดู ่ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ลงนามในสญัญา มดีงันี ้

  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 
การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
เกษตร อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้น บา้นหนองแสง หมู่
ที ่2 

338,332.00 336,000.00 336,000.00 2,332.00 

2. 
การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
เกษตร อตุสาหกรรม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้น บา้นหว้ยตะกัว่ หมู่
ที ่10 

325,769.00 325,000.00 0.00 769.00 



3. 
การพฒันาคณุภาพคนและ
สงัคม 

โครงการป้องกนัโรคตดิตอ่
และควบคมุโรคอบุตัใิหม ่

30,000.00 29,990.00 29,990.00 10.00 

4. 
การพฒันาบรกิารภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

โครงการจัดหาวสัดุ
ครภุัณฑแ์ละบคุลากร 
สนับสนนุศนูยป์ฏบิตักิาร
และศนูยป์ฏบิตักิารรว่มใน
การชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 อ าเภอ
หนองสองหอ้ง จังหวดั
ขอนแกน่ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

5. 
การพฒันาบรกิารภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ
10,555,200.0

0 
4,943,400.00 4,943,400.00 5,611,800.00 

6. 
การพฒันาบรกิารภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

เบีย้ยังชพีความพกิาร 1,948,800.00 918,800.00 918,800.00 1,030,000.00 

7. 
การพฒันาบรกิารภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ 150,000.00 59,500.00 59,500.00 90,500.00 

 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2565 
อบต.ดอนดู ่หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ท ัง้หมด 

อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

1.การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ เกษตร 
อตุสาหกรรม 

84 
41,254,768.

00 
56 

1,002,837.0
0 

2 
661,000.0

0 
1 

336,000.0
0 

2.การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 72 
5,388,502.0

0 
33 120,000.00 1 29,990.00 1 29,990.00 

3.การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1 30,000.00 1 0.00     

4.การเสรมิสรา้งความมัน่คง และความ
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ 

13 640,000.00 11 150,000.00     

5.การพฒันาบรกิารภาครัฐ ดา้น
บรหิารงานทัว่ไป 

11 
10,629,400.

00 
11 

12,679,000.
00 

4 
5,946,700.

00 
4 

5,946,700.
00 

รวม 181 
57,942,67

0.00 
112 

13,951,83
7.00 

7 
6,637,69

0.00 
6 

6,312,69
0.00 

 

ช. ผลการด าเนนิงาน 
     อบต.ดอนดู ่ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2565 ในเขตพืน้ที ่โดยไดร้ับความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละ
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคญัดงันี ้
อปท. ใสข่อ้มลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื 
ขอ้มลูผลการด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

นายทวศีกัดิ ์บญุกศุล ประธานคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถิน่ 

043009711 - - 

นายบวัส ีปัสสาวะสงัข ์ กรรมการ 043009711 - - 

นายเลือ่น ศรจัีนทร ์ กรรมการ 043009711 - - 

นางฑฆิมัพร พรมด ี กรรมการ 043009711 - - 

นายวทิยา จันทรเ์อน กรรมการ 043009711 - - 

นายเหลมิ สวายนอ้ย กรรมการ 043009711 - - 



นายจ าปี จันทรแ์ปลง กรรมการ 043009711 - - 

นักวชิาการพมันาชมุชนอ าเภอ
หนองสองหอ้ง 

กรรมการ 043009711 - - 

นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตร
อ าเภอหนองสองหอ้ง 

กรรมการ 043009711 - - 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพชมุชนต าบล
ดอนดู ่

กรรมการ 043009711 - - 

หวัหนา้คร ูกศน.ต าบลดอนดู ่ กรรมการ 043009711 - - 

นายเพิม่ ปะทานัง กรรมการ 043009711 - - 

นายวนัชยั พนิไธสง กรรมการ 043009711 - - 

นายเรอืงเดช สโีสดา กรรมการ 043009711 - - 

นางธญัณชิา หอ่ไธสง กรรมการและเลขานุการ 043009711 - - 

นางนันทชิา ค าสอนจกิ ผูช้ว่ยเลขานุการ 043009711 - - 

นางสาวดาราภรณ์ ชยัสมบตั ิ ผูช้ว่ยเลขานุการ 043009711 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

นายหวนั สหีามาตย ์ กรรมการ 043009711 - - 

นายสมศร ีสงิเทพ กรรมการ 043009711 - - 

นางสาวอไุรวรรณ ดาเยอ กรรมการ 043009711 - - 

นายอ าพล ขนัภักด ี กรรมการ 043009711 - - 

นายอ านาจ เมอืงขวา กรรมการ 043009711 - - 

หวัหนา้คร ูกศน.ต าบลดอนดู ่ กรรมการ 043009711 - - 

นักวชิาการพฒันาชมุชน
อ าเภอหนองสองหอ้ง 

กรรมการ 043009711 - - 

นางพรรวนิทร ์ราชเสนา กรรมการ 043009711 - - 

ผูอ้ านวยการกองคลงั อบต.
ดอนดู ่

กรรมการ 043009711 - - 

นายวทิยา จันทรเ์อน กรรมการ 043009711 - - 

นายเหลมิ สวายนอ้ย กรรมการ 043009711 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

นายทวศีกัดิ ์บญุกศุล ประธานคณะกรรมการ
สนับสนนุการจัดท าแผนฯ 

043009711 - - 

นางพชัรนิทร ์สามคุม้พมิพ ์ กรรมการ 043009711 - - 

นายอนุกลุ นาโม กรรมการ 043009711 - - 

นางพรรวนิทร ์ราชเสนา กรรมการ 043009711 - - 



นางกาญจนา สโีสดา กรรมการ 043009711 - - 

นางพชิสนิยี ์เลยีบไธสง กรรมการ 043009711 - - 

นางเกษม โปรง่พรมมา กรรมการ 043009711 - - 

นางธญัณชิา หอ่ไธสง กรรมการและเลขานุการ 043009711 - - 

นางนันทชิา ค าสอนจกิ ผูช้ว่ยเลขานุการ 043009711 - - 

นางสาวดาราภรณ์ ชยัสมบตั ิ ผูช้ว่ยเลขานุการ 043009711 - - 

 

    ทัง้นี ้หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การ
บรหิารงานขออบต.ดอนดูท่ราบ เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผนพฒันาและปรบัปรงุการด าเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่
ในระยะตอ่ไป 
    จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 
 
 
                                                              นายก อบต.ดอนดู ่
ขอ้มลู ณ 1/04/2565 


