


รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2563] 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำปี งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล. เลียบโรงเรียนบ้าน
หนองเดิ่นท่าเพ่ือการท่องเที่ยวหาดสีดา  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 

251,900.00 0.00 0.00 251,900.00  

2. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
1 บ้านหนองเดิ่นท่า จากบ้าน ด.ต. เหมราช 
- นายทฤษฎี  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายทฤษฎี บางพงษ์ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองเดิ่นท่า 

137,600.00 0.00 0.00 137,600.00 
 

3. ก่อสร้างถนน คสล. จากวัดป่า หมู่ที่ 2 ถึง 
บ้านนายบุญเพียร  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโนนวัดป่า หมู่ที่ 2บ้านหนองเดิ่นเหนือ 

404,500.00 0.00 0.00 404,500.00  

4. ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 
นายเอนก - บ้านนางประหยัด นายนิมิตร 
ดงแสนแก้ว - นายสนธยา นายสมาน ทุมสา 
- นางกาสัย นายสีโห ชมชัย - นายเฉลิม  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 

405,000.00 0.00 0.00 405,000.00 

 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
5 บ้านนายสุกัน -อ นางมาลี  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ 

405,000.00 399,000.00 0.00 6,000.00  

6. ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6 บ้านนางบุญโฮม - ทางหลวงชนบท 
3008 (ป้อมตำรวจ)  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูสวาท 

405,000.00 400,000.00 0.00 5,000.00 
 



7. ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัดธรรม
สโมสร หมู่ที่ 7  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวัดธรรมสโมสร หมู่ที ่7 บ้านเทพมี
ชัย 

459,000.00 0.00 0.00 459,000.00 
 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

8. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00  

9. โครงการฝึกอบรม และทบทวน อปพร.  
  

โครงการที่
ดำเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

   

10. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ  

  
โครงการที่
ดำเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

   

11. ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ  

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
 

13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 



14. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแจกศูนย์
ประชาชน  

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

50,000.00 0.00 48,770.00 1,230.00  

15. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด 50,000.00 0.00 48,770.00 1,230.00  

การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16. โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย
หลัก สายรอง และชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเดิ่น  

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก 
สายรอง และชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเดิ่น 

20,000.00 0.00 5,550.00 14,450.00 
 

17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระ
รัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)  

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
 

18. ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟ้ืนฟูบ่อขยะ  ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟ้ืนฟูบ่อขยะ 130,000.00 0.00 120,000.00 10,000.00  

19. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

  
ยังไม่กำหนด    

การพัฒนาด้านการศึกษา ศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว)  

  
ยังไม่กำหนด    

21. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.  

  
ยังไม่กำหนด    

22. อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  

  
ยังไม่กำหนด    



23. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  

  
ยังไม่กำหนด    

24. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  

  
ยังไม่กำหนด    

25. อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  

  
ยังไม่กำหนด    

26. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี  

  
ยังไม่กำหนด    

การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

27. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร  

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

28. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  
  

โครงการที่
ดำเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

   

29. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที ่ 

  
ยังไม่กำหนด    

30. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

31. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลหนองเดิ่น  

  
ยังไม่กำหนด    



32. โครงการสุขาภิบาลอาหารหาดสีดา  ค่าใช้จ่ายโครงการสุขาภิบาลหาดสีดา 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  

33. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

  
ยังไม่กำหนด    

34. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้วัดใหญ่ ไข้หวัด
นกและโรคติดต่อตามแนวชายแดน  

  
ยังไม่กำหนด    

35. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า (ฉีดวัค๙ีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า)  

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
 

36. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า (สำรวจจำนวนสุนัขและแมว)  

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

37. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  

ยังไม่กำหนด    

38. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ  
  

ยังไม่กำหนด    

39. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
  

ยังไม่กำหนด    

40. ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส  

  
ยังไม่กำหนด    

41. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  

42. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเด็ก
และเยาาวชน  

  
ยังไม่กำหนด    

 

 


