
สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-256๕)    

รวมจ านวนโครงการท้ังหมด  107  โครงการ  รายละเอียด  มีดังน้ี
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมท้ังส้ิน  43  โครงการ
งบประมาณ  25,962,400  บาท
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  39  โครงการ  
1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าชุมชน  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 200,000        
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ซอยจันทะเสน  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 460,000        
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญรุ่ง  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 150,000        
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ซอยค ามูล  หมู่ท่ี 1  บ้านหนองสองห้อง 548,000        
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบวัดเกาะสะอาด  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 
 เช่ือมต่อถนนไปองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสองห้อง  (โครงการเสนอเข้าแผนจังหวัด) 2,163,000     
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูซอยขนมจีน  หมู่ท่ี 1  บ้านหนองสองห้อง 170,000        
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน  าซอยจันทร์ภิรมย์  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 417,000        
8. โครงการก่อสร้างประตูระบายน  าทางเข้า - ออกบึงหนองสองห้อง  หมู่ท่ี 18 100,000        
9. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนรอบหนอง  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้อง  และหมู่ท่ี 2  บ้านหัวหนอง 300,000        
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 14  (หน้าบ้านพ่อรวย)  หมู่ท่ี 2  บ้านหัวหนอง 147,000        
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  พร้อมขยายไหล่ทาง ถนนเทศบาล 12  (ช่วงจากหน้าศาลเจ้า - แยก
ถนนเทศบาล 16)  หมู่ท่ี 2  บ้านหัวหนอง 700,000        
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 16  หมู่ท่ี  2  บ้านหัวหนอง 700,000        
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูถนนเทศบาล 15  ซอย 2  (หน้าบ้านนางพรสวรรค์  เพ็ชรตะก่ัว)  
หมู่ท่ี  3  บ้านไทยสามัคคี 173,000        
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  หน้าศาลเจ้า  หมู่ท่ี  3  บ้านไทยสามัคคี 323,000        
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบหนอง  หมู่ท่ี 18  หมู่ท่ี 2  และ  หมู่ท่ี  3  เขตเทศบาล
ต าบลหนองสองห้อง  เช่ือมต่อระหว่างเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสองห้อง (โครงการประสานแผน) 1,950,000     
16. โครงการวางท่อระบายน  า คสล. พร้อมบ่อพักน  าด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ท่ี  3  บ้านไทยสามัคคี 499,000        
17. โครงการขยายผิวจราจรถนนประชานิยม 3  หมู่ท่ี 4  บ้านไทยนิยม 206,000        
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูถนนชุมชนนิเวศน์  หมู่ท่ี 4  บ้านไทยนิยม 344,000        
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชานิยม  หมู่ท่ี 4  บ้านไทยนิยม เขตเทศบาลต าบลหนอง
สองห้อง เช่ือมต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม (โครงการประสานแผน)  (โครงการเสนอเข้าแผนจังหวัด) 1,950,000     
20. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  า  คสล.  ถนนประชานิยม  หมู่ท่ี  4  บ้านไทยนิยม 50,000          

๑



21. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูถนนประชานิยม 3  หมู่ท่ี 4  บ้านไทยนิยม   2,000,000     
22. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเจนจบทิศ  หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ 975,000        
23. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง  พร้อมวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก  คสล.  ซอยไทยเจริญ  7  หมู่ท่ี  16           
   บ้านไทยเจริญ 1,400,000     
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูซอยประชาพัฒนา  หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ 450,000        
25. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไทยเจริญ 5  เขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง  เช่ือมต่อเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ  (โครงการเสนอเข้าแผนจังหวัด) 1,698,000     
26. โครงการยกระดับถนนดินซอยหลังเทศบาล  2  หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ (จากบ้านคุณรัศมี  ภักดี  ถึงหลังเทศบาล ) 150,000        
27. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยภักดีอุทิศถึงล าห้วยหลังเทศบาล  หมู่ท่ี 16                 
 บ้านไทยเจริญ 1,000,000     
28. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไทยเจริญตะวัน หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ  950,000        
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูซอยไทยเจริญ 2  หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ 410,000        
30. โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 16  หมู่ท่ี 17  บ้านรัตนวารี 1,500,000     
31. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าชุมชน  หมู่ท่ี 17  บ้านรัตนวารี 200,000        
32. โครงการวางท่อระบายน  า คสล. พร้อมบ่อพักน  า  ถนนเทศบาล  16  (หน้าบ้านปลัดเทศบาลฯ)  หมู่ท่ี  17         
 บ้านรัตนวารี 498,000        
33. โครงการวางท่อระบายน  า คสล. ถนนเทศบาล 11  หมู่ท่ี  17 456,000        
34. ค่าขยายเขตไฟฟ้าและติดตั งโคมไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 800,000        
35. โครงการลอกท่อระบายน  าในเขตเทศบาล 100,000        
36. โครงการก่อสร้างป้ายบอกซอยและป้ายอ่ืน ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 40,400          
37. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า  K) 600,000        
38. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหลังเทศบาล หมู่ท่ี 16 บ้านไทยเจริญ(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 496,000        
39. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าถนนรอบหนอง หมู่ท่ี 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 499,000        

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  4  โครงการ  มีดังน้ี
40. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  50,000          
41. โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000          
42. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ  40,000          
43. โครงการจัดวินัยจราจรป้องกัน และลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล 50,000          

รวม 25,962,400  

๒



ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม  รวมท้ังส้ิน  26  โครงการ  
งบประมาณ  6,858,830  บาท
2.1  แผนงานการศึกษา  จ านวน  16  โครงการ  
1. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ น 100,000        
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000          
3. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 720,300        
4. โครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000          
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000          
6. โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 50,000          
7. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 249,900        
8. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10,000          
9. โครงการจัดตั งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 200,000        
10. โครงการสร้างความปลอดภัยทางน  า  ควบคุมป้องกันโรคท่ีเกิดจากการเล่นน  า 50,000          
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 114,130        
12. โครงการส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 40,000          
13.  เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์  และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 4,096,000     
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยทางน  าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 72,500          
15. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยพัฒนาความรู้ในการควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก
ส าหรับพ่อแม่  ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 95,000          
16. โครงการส่งเสริมพัฒนา  IQ  และ  EQ  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 50,000          

2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน  10  โครงการ  
17. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน  าขอพรผู้สูงอายุ 250,000        
18. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 200,000        
19. โครงการไหว้ครู 10,000          
20. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000          
21. โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  และของดีอ าเภอหนองสองห้อง  50,000          
22. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชน 50,000          
23. โครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 36,000          
24. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลภาคฤดูร้อน 35,000          
25. โครงการมินิมาราธอน 200,000        
26. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพด้วยวิธีการเต้นแอโรบิค 60,000          

รวม 6,858,830    

๓



ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้ม่ันคงและพอเพียง  รวมท้ังส้ิน  3  โครงการ  
งบประมาณ  530,000  บาท
3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  3  โครงการ  
1. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มอาชีพและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในเขตเทศบาล 300,000        
2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 200,000        
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเน่ืองจากพระราชด าริ 30,000          

รวม 530,000       

๔



ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี  รวมท้ังส้ิน  7  โครงการ  
งบประมาณ  379,700  บาท
4.1  แผนงานงบกลาง  และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  1  โครงการ  
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 100,000        

4.2  แผนงานสาธารณสุข  จ านวน  6  โครงการ  

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (แก้ไข ฉบับท่ี 1) 1,000            
3. โครงการล้างตลาดสดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 20,000          
4.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 140,000        
5. โครงการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ 20,000          
6. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพส าหรับประชาชนด้านโภชนาการ 33,600          
7. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม 65,100          

รวม 379,700       

๕



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมะ
และธรรมชาติ  รวมท้ังส้ิน  18  โครงการ

งบประมาณ  11,708,100  บาท

5.1  แผนงานสาธารณสุข  จ านวน  5  โครงการ  
1. เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม
พื นท่ี 400,000        
2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000          
3. โครงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 20,000          
4. โครงการประชาคมการจัดซื อและใช้ประโยชน์จากท่ีดินส าหรับจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 30,100          
5. โครงการจัดการขยะรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 20,000          

5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  13  โครงการ  
6. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 80,000          
7. โครงการจัดท าจุดพักผ่อนริมสระน  าข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณรอบบึงหนองสองห้อง) 500,000        
8. โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 500,000        
9. โครงการถนนลาดยางเฉลิมพระเกียรติ 500,000        
10. โครงการก่อสร้างลู่ว่ิงรอบบึงหนองสองห้องฝ่ังหน้าวัดเกาะสะอาดหมู่ท่ี 18 498,000        
11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดิน (ถนนกลางบึง)  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 500,000        
12. โครงการปรับปรุงท่าน  าบริเวณรอบบึงหนองสองห้อง  หมู่ท่ี 18  หมู่ท่ี 2  และหมู่ท่ี 3 500,000        
13. โครงการก่อสร้างเส้นทางป่ันจักรยานรอบบึงหนองสองห้อง 1,800,000     
14. โครงการก่อสร้างคัน คสล. กันดินทรุดริมตล่ิงบึงหนองสองห้อง 3,950,000     
15. โครงการจัดท าป้ายสัญลักษณ์บึงหนองสองห้องติดตั งบริเวณบึงหนองสองห้อง 200,000        
16. โครงการขุดลอกรองรับน  าเข้าบึงหนองสองห้องบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 290,000        
17. โครงการขุดลอกหนองน  าดักตะกอนก่อนลงบึงหนองสองห้องตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1,700,000     
18. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรมชุมชนบ้านไทยสามัคคี  หมู่ท่ี 3 200,000        

รวม 11,708,100  

๖



ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถ่ิน  
รวมท้ังส้ิน  10  โครงการ

งบประมาณ  1,615,000  บาท

6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป, แผนงานการรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงานสาธารณสุข, 
แผนงานเคหะและชุมชน  และแผนงานงบกลาง  จ านวน  ๑๐  โครงการ

1. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 250,000        

2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 400,000        

3. โครงการจัดงานวันเทศบาล 40,000          

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติราชการ 30,000          

5. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง) 250,000        

6. การเลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ิน/ สมาชิกสภา  ของเทศบาล  กรณีครบวาระ, ยุบสภา, แทนต าแหน่งท่ีว่าง  และมีการ
เลือกตั งใหม่ 500,000        

7. โครงการจัดท า/ทบทวน/ เพ่ิมเติม/ แก้ไข/ เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 40,000          

8. เงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 30,000          

9. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตอ าเภอหนองสองห้อง  ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอหนองสองห้อง 25,000          

10. เงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 50,000          

รวม 1,615,000    

รวมท้ังส้ิน 47,054,030  

๗



โครงการท้ังหมด  จ านวน  61  โครงการ  มีรายละเอียด  ดังน้ี
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีจ านวน  22  โครงการ  ประกอบด้วย
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าชุมชน  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 200,000        
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ซอยจันทะเสน  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 230,000        
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญรุ่ง  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 150,000        
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ซอยค ามูล  หมู่ท่ี 1  บ้านหนองสองห้อง 274,000        
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 14  (หน้าบ้านพ่อรวย)  หมู่ท่ี 2  บ้านหัวหนอง 147,000        
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  พร้อมขยายไหล่ทาง ถนนเทศบาล 12 (ช่วงจากหน้าศาลเจ้า-แยกถนน
เทศบาล 16)  หมู่ท่ี 2  บ้านหัวหนอง

478,000        

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16  หมู่ท่ี  2  บ้านหัวหนอง 232,000        
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูถนนเทศบาล 15  ซอย 2 (หน้าบ้านนางพรสวรรค์ เพ็ชรตะก่ัว) หมู่ท่ี  
3  บ้านไทยสามัคคี

173,000        

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  หน้าศาลเจ้า  หมู่ท่ี  3  บ้านไทยสามัคคี 323,000        
10. โครงการขยายผิวจราจรถนนประชานิยม 3  หมู่ท่ี 4  บ้านไทยนิยม 206,000        
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูถนนชุมชนนิเวศน์  หมู่ท่ี 4  บ้านไทยนิยม 344,000        
12. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง  พร้อมวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก  คสล.  ซอยไทยเจริญ  7  หมู่ท่ี  16  บ้าน
ไทยเจริญ

499,000        

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูซอยประชาพัฒนา  หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ 280,600        
14. โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 16  หมู่ท่ี 17             บ้าน
รัตนวารี

345,000        

15. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าชุมชน  หมู่ท่ี 17  บ้านรัตนวารี 200,000        
16. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า  K) 50,000          
17. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหลังเทศบาล หมู่ท่ี 16 บ้านไทยเจริญ                   
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1)

496,000        

18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าถนนรอบหนอง หมู่ท่ี 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 499,000        
1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 10,000          
20. โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000          
21. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 20,000          
22. โครงการจัดวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล 10,000          

รวม 5,176,600    

๘

 สรุปโครงการท่ีอนุมัติเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563



ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม  มีจ านวน  16  โครงการ ดังน้ี
2.1  แผนงานการศึกษา
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000          
2. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 720,300        
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 249,900        
4. โครงการจัดตั งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 10,000          
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 114,130        
6. โครงการส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 40,000          
7.  เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์  และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง               ตาม
โครงการอาหารกลางวัน

3,284,000     

2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
8. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน  าขอพรผู้สูงอายุ 200,000        
9. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 200,000        
10. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000          
11. โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ าเภอหนองสองห้อง 50,000          
12. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชน 50,000          
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 36,000          
14. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลภาคฤดูร้อน 35,000          
15. โครงการมินิมาราธอน 100,000        
16. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพด้วยวิธีการเต้นแอโรบิค 60,000          

รวม 5,229,330    

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้ม่ันคงและพอเพียง  มีจ านวน  3  โครงการ  ดังน้ี
3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มอาชีพและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในเขตเทศบาล 450,000        
2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 20,000          
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเน่ืองจากพระราชด าริ 10,000          

รวม 480,000       

๙



ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีจ านวน  4  โครงการ   ดังน้ี
4.1  แผนงานงบกลาง  และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 50,000          
4.2  แผนงานสาธารณสุข

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (แก้ไขฉบับท่ี 1)

1,000            

3. โครงการล้างตลาดสดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 20,000          
4.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

120,000        

รวม 191,000       

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมะ
และธรรมชาติ   มีจ านวน  7  โครงการ  ดังน้ี
5.1  แผนงานสาธารณสุข
1.  เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม
พื นท่ี

400,000        

2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000          
3. โครงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 194,800        
4. โครงการประชาคมการจัดซื อและใช้ประโยชน์จากท่ีดินส าหรับจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 30,100          
5. โครงการจัดการขยะรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 20,000          
5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 50,000          
7. โครงการก่อสร้างลู่ว่ิงรอบบึงหนองสองห้องฝ่ังหน้าวัดเกาะสะอาด  หมู่ท่ี 18 498,000        

รวม 1,212,900    

๑๐



ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถ่ิน
มีจ านวน  9  โครงการ  ดังน้ี
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป, แผนงานการรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงานสาธารณสุข, 
แผนงานเคหะและชุมชน  และแผนงานงบกลาง
1. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

10,000          

2. โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000          
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติราชการ 10,000          
4. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง) 50,000          
5. การเลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ิน/ สมาชิกสภา  ของเทศบาล  กรณีครบวาระ, ยุบสภา, แทนต าแหน่งท่ีว่าง  และมีการ
เลือกตั งใหม่

100,000        

6. โครงการจัดท า/ทบทวน/ เพ่ิมเติม/ แก้ไข/ เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง

40,000          

7. เงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 30,000          
8. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตอ าเภอหนองสองห้อง  ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอหนองสองห้อง

25,000          

9. เงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 50,000          
รวม 325,000       

รวมท้ังส้ิน 12,614,830  

๑๑



โครงการท้ังหมด  จ านวน  37  โครงการ  มีรายละเอียด  ดังน้ี
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีจ านวน  18  โครงการ  ประกอบด้วย
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าชุมชน  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 196,500        
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ซอยจันทะเสน  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 228,500        
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญรุ่ง  หมู่ท่ี 18  บ้านหนองสองห้องใต้ 148,500        
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ซอยค ามูล  หมู่ท่ี 1  บ้านหนองสองห้อง 272,500        
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 14  (หน้าบ้านพ่อรวย)  หมู่ท่ี 2  บ้านหัวหนอง 144,900        
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  พร้อมขยายไหล่ทาง ถนนเทศบาล 12  (ช่วงจากหน้าศาลเจ้า-แยก
ถนนเทศบาล 16)  หมู่ท่ี 2  บ้านหัวหนอง

476,000        

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16  หมู่ท่ี  2  บ้านหัวหนอง 230,000        
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูถนนเทศบาล 15  ซอย 2  (หน้าบ้านนางพรสวรรค์  เพ็ชรตะก่ัว)  หมู่ท่ี 
 3  บ้านไทยสามัคคี

172,000        

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  หน้าศาลเจ้า  หมู่ท่ี  3  บ้านไทยสามัคคี 321,000        
10. โครงการขยายผิวจราจรถนนประชานิยม 3  หมู่ท่ี 4  บ้านไทยนิยม 204,500        
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูถนนชุมชนนิเวศน์  หมู่ท่ี 4  บ้านไทยนิยม 342,700        
12. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง  พร้อมวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก  คสล.  ซอยไทยเจริญ  7    หมู่ท่ี  16  บ้าน
ไทยเจริญ

497,500        

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูซอยประชาพัฒนา  หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ 272,200        

14. โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 16  หมู่ท่ี 17          บ้านรัตนวารี 343,000        

15. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าชุมชน  หมู่ท่ี 17  บ้านรัตนวารี 196,500        
1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
16. โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000          
17. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 10,000          
18. โครงการจัดวินัยจราจรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล

10,000          

รวม 4,076,300     

12                  
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม  มีจ านวน  10  โครงการ  ดังน้ี
2.1  แผนงานการศึกษา
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000          
2. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 803,600        
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 275,400        
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 102,830        
5. เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์  และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง                 ตาม
โครงการอาหารกลางวัน

3,284,000     

2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 200,000        
7. โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  และของดีอ าเภอหนองสองห้อง 50,000          
8. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชน 50,000          
9. โครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 28,800          
10. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพด้วยวิธีการเต้นแอโรบิค 60,000          

รวม 4,884,630     
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้ม่ันคงและพอเพียง
มีจ านวน  1  โครงการ  ดังน้ี
3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มอาชีพและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในเขตเทศบาล 447,585        

รวม 447,585       

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีจ านวน  3  โครงการ  ดังน้ี
4.1  แผนงานงบกลาง  และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.2  แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (แก้ไข ฉบับท่ี 1)

500               

2. โครงการล้างตลาดสดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 19,361          
3.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

140,000        

รวม 159,861       

13                  



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมะและธรรมชาติ 
มีจ านวน  3  โครงการ  ดังน้ี
5.1  แผนงานสาธารณสุข
1.  เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม
พื นท่ี

400,000        

2. โครงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 194,800        
5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. โครงการก่อสร้างลู่ว่ิงรอบบึงหนองสองห้องฝ่ังหน้าวัดเกาะสะอาด  หมู่ท่ี 18 481,000        

รวม 1,075,800     

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถ่ิน
มีจ านวน  2  โครงการ  ดังน้ี
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป, แผนงานการรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงานสาธารณสุข, 
แผนงานเคหะและชุมชน  และแผนงานงบกลาง
1. เงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 30,000          
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตอ าเภอหนองสองห้อง  ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอหนองสองห้อง

25,000          

รวม 55,000         

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,699,176   
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