
 

 

 

 

ประกาศ อบต.หนองสงู฿ตຌ 
รืไอง การรายงานผลการด านินงาน฿นรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 

………………………………………………………………………………….. 

    ดຌวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนด฿หຌ อปท.สภาทຌองถิไน ละผูຌบริหารทຌองถิไน ปຂดผยขຌอมูลละรายงานผลการด านินงาน฿หຌประชาชนทราบ รวมตลอด
ทัๅง มีกลเก฿หຌประชาชน฿นทຌองถินมสีวนรวมดຌวย ประกอบกบัระบียบกระทรวงมหาดเทย 

    ดຌวยระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพฒันาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (ฉบบัทีไ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขຌอ 30(5) ก าหนด฿หຌผูຌบริหาร
ทຌองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลตอสภาทຌองถิไน ละคณะกรรมการ พัฒนาทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌ
ประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ ฿นทีไปຂดผยภาย฿นสบิหຌาวันนับตวันทีไผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลดงักลาว ละตຌองปຂดประกาศดย
ปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน ดยอยางนຌอยปละสองครัๅงภาย฿นดือนมษายน ละภาย฿นดือนตลุาคมของทุกป 
    ดังนัๅนพืไอการปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ ของระบยีบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน อบต.หนองสูง฿ตຌ 
จึงขอประกาศผลการด านินงานการจัดท างบประมาณ การ฿ชຌจาย ละผลการด านินงาน รวมทัๅงการติดตามละประมนิผลผนพัฒนาทຌองถิไน ฿นรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา พืไอ฿หຌประชาชนเดຌมีสวนรวม฿นการตรวจสอบละก ากับการบรหิารจัดการอบต.หนองสูง฿ตຌ ดังนีๅ  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองสงู฿ตຌ  
    "นๅ าพียงพอ กอรายเดຌ สิไงวดลຌอมดี คนมีคุณภาพ " 
ข. พันธกิจ ของอบต.หนองสงู฿ตຌ  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองสงู฿ตຌเดຌก าหนดยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เวຌ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
    พัฒนาคนละสงัคมทีไมีคุณภาพ 

    พัฒนาหลงนๅ าละครงสรຌางพืๅนฐาน 

    สริมสรຌางศรษฐกิจฐานรากละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 



 

   อนุรักษ์ละสงสริม ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิปญัญาทຌองถิไน 

   บริหารกจิการบຌานมืองทีไดี 
ง. การวางผน 

    อบต.หนองสูง฿ตຌ เดຌจัดท าผนยุทธศาสตร์การพฒันาละผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการทีไบญัญัติเวຌ฿นระบียบกระทรวงมหาดเทย 
ดยผานการมีสวนรวมของประชาชน ชน การจัดวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน พืไอรับฟงัปญัหาละความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชน฿นพืๅนทีไ 
กอนน ามาจัดท าครงการพืไอพฒันาพืๅนทีไ ทีไบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนา 3 ป ตอเป  
    อบต.หนองสูง฿ตຌ เดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) มืไอวันทีไ XX XXXXXX XXXX ดยเดຌก าหนดครงการทีไจะด านินการตามผนพัฒนา 
4 ป (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

พัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 53 11,741,100.00 41 11,768,000.00 37 11,198,000.00 37 11,153,000.01 

พัฒนาหลงนๅ าละครงสรຌางพืๅนฐาน 66 79,775,000.00 61 48,075,000.00 53 38,175,000.00 47 26,275,000.00 

สริมสรຌางศรษฐกจิฐานรากละบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

13 780,000.00 14 3,530,000.00 10 680,000.00 10 680,000.00 

อนุรักษ์ละสงสริม ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

18 1,040,000.00 18 1,290,000.00 17 990,000.00 17 990,000.00 

บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี 11 1,362,000.00 9 765,000.00 9 765,000.00 9 765,000.00 

รวม 161 94,698,100.00 143 65,428,000.00 126 51,808,000.00 120 39,863,000.01 
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    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูຌบริหารอบต.หนองสงู฿ตຌ เดຌประกาศ฿ชຌขຌอบัญญัติงบประมาณ มืไอวันทีไ XX XXXXXX XXXX ดยมีครงการทีไบรรจุอยู฿นขຌอบัญญัตงิบประมาณ จ านวน 68 

ครงการ งบประมาณ 13,532,486 บาท สามารถจ านกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ  

ยุทธศาสตร ์ ครงการ 
งบประมาณ 

ตามขຌอบญัญัติ 

พัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 35 10,328,285.60 

พัฒนาหลงนๅ าละครงสรຌางพืๅนฐาน 8 1,331,200.00 

สริมสรຌางศรษฐกจิฐานรากละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 6 165,000.00 

อนุรักษ์ละสงสริม ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิปญัญาทຌองถิไน 11 586,000.00 

บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี 8 1,122,000.00 

รวม 68 13,532,485.60 
 

 

    รายละอียดครงการ฿นขຌอบญัญัตงิบประมาณ อบต.หนองสงู฿ตຌ มีดังนีๅ 

  ยุทธศาสตร ์ ครงการ  
หลงทีไมา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

ฝຄกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปງองกันภัย
ฝຆายพลรอืน 

 
60,000.00 พืไอพิไมความรูຌละทักษะการ

ปງองกันภัยตางโ ฿หຌกับ
อาสาสมัครปງองกันภัยฝຆาย พล
รือน (อปพร.)  

- ฝຄกทบทวนอาสาสมัครปງองกัน
ภัย ฝຆายพลรือน (อปพร.) ปละ 1 

ครัๅง 



2. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

รณรงค์ปງองกันละลด
อุบัติหตุทางถนน 

 
60,000.00 พืไอลดอุบัติหตุทางถนนละ฿หຌ 

บริการประชาชน฿นชวง 7 วัน
อันตราย  

- รณรงค์ปງองกันละลดอบุัติหตุ
ทางถนนชวงทศกาลป฿หม / 
ทศกาลสงกรานต์ (7 วัน
อันตราย) จ านวน 2 ครัๅง) 

3. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สริมสรຌางศักยภาพ
ชุมชนดຌานการปງองกัน
ละบรรทาสาธารณ
ภัย 

 
200,000.00 พืไอพิไมความรูຌ ละทักษะ฿น 

การปງองกัน บรรทา สาธารณ
ภัย฿หຌกับ ผูຌปฏิบัติงานปງองกัน
ละบรรทา สาธารณภัย  

อาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพล
รือน (อปพร.) ละผูຌปฏิบัติงาน
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  

4. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

จัดหาอปุกรณ์การ
ปງองกันละบรรทา 

 
18,000.00 พืไอ฿ชຌ฿นการชวยหลือละ

อ านวยความสะดวกก
ประชาชน 

-อุปกรณ์การปງองกันละบรรทา 

5. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

ปງองกันละกຌเข
ปัญหายาสพติด 

 
50,000.00 -พืไอปງองกันละกຌเขปัญหายา

สพติด฿นชุมชน -พืไอบ าบัด
ฟ้นฟูผูຌติด/ผูຌสพยาสพติด  

-กิจกรรมปງองกันละกຌเขปญัหา
ยาสพติด ละกิจกรรมบ าบัด
ฟ้นฟ ู

6. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

วันดใกหงชาติ 
 

50,000.00 พืไอป็นการสงสรมิ฿หຌดใกมี
กิจกรรมรวมกัน เดຌรบัการ
พัฒนาทัๅงทางดຌานรางกายละ
จิต฿จ 

-จัดงานวันดใกหงชาติ จ านวน 1 

ครัๅง 

7. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก  

 
445,900.00 พืไอ฿หຌนกัรียนเดຌรับอาหารกลาง

วันทีไมีคุณคาละปรมิาณ
พียงพอตอรางกาย 

- อาหารกลางวัน 

8. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อาหารสริม (นม) 
 

727,885.60 พืไอ฿หຌดใกนักรียนมีอาหารสรมิ 
(นม) รบัประทาน 

-อาหารสรมิ (นม) 



9. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

จัดหาอปุกรณ์การลน
ดใก (฿นรมละ
กลางจຌง) 

 
100,000.00 พืไอ฿หຌศูนย์พฒันาดใกลใกมี

อุปกรณ์การลนทัๅงกลางจຌงละ
฿นรมซึไงจะสงผลตอพัฒนาการทีไ
ดีของดใก 

อุปกรณ์การลนดใก 

10. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
30,000.00 พืไอพิไมศักยภาพ ฿นการ

ปฏิบัติงาน การถายทอดความรูຌ
กบุคลากรทางการศึกษา  

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

11. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการพทย์ 

 
35,000.00 พืไอจัดซืๅอวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การพทย์ ชนออกซิจน 
วชภัณฑ์คมีภัณฑ์ ฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการพทย์ 

12. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

หนวยบริการพทย์
ฉุกฉิน ต.หนองสูง฿ตຌ 

 
300,000.00 พืไอ฿หຌบรกิารกประชาชนทีไ

จใบปຆวยฉุกฉิน 

จัดระบบการพทย์ฉุกฉินประจ า
ต าบล 

13. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

ฝຄกอบรมการกูຌชีพกูຌภัย 
 

60,000.00 พืไอพิไมประสิทธิภาพระบบ
การพทย์ฉุกฉินละพิไมทักษะ
ความรูຌ฿หຌกับผูຌ ปฏิบัตงิานระบบ
การพทย์ฉุกฉิน  

อบรมการกูຌชีพกูຌภัย ปละ 1 ครัๅง 

14. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

ชวยหลือประชาชน
ตามอ านาจหนຌาทีไ 

 
30,000.00 พืไอ฿หຌผูຌยากเรຌ/ผูຌดຌอย อกาส

ทางสงัคม ผูຌประสบภัยพบิัติ 
เดຌรับการชวยหลอื  

ชวยหลือผูຌยากเรຌ/ผูຌดຌอยอกาส
ทางสงัคม ผูຌทีไประสบภัยพิบัติตาม
อ านาจหนຌาทีไ 

15. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อาสาสมัครดูล
ผูຌสงูอายุ 

 
144,000.00 พืไอ฿หຌผูຌสงูอายุเดຌรบัการดูล 

อา฿จ฿ส อยาง฿กลຌชิด 

ผูຌสงูอายุทุกคน฿นต าบลเดຌรบัการ
ดูล อา฿จ฿สอยาง฿กลຌชิด 



16. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

ชวนผุฒาลา
ความหลัง 

 
35,000.00 พืไอ฿หຌผูຌสงูอายุมกีิจกรรมรวมกัน 

อยางนຌอยปละ 3 ครัๅง  
จัดกิจกรรม฿หຌกับผูຌสงูอายุเดຌท า
รวมกัน อยางนຌอยปละ 3 ครัๅง 

17. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สนับสนุนละสงสริม
การสรຌางอาชีพ฿น
ชุมชน 

 
50,000.00 พืไอสงสรมิ฿หຌประชาชน

ด ารงชีวิตตามหลกัศรษฐกิจ
พอพียง มอีาชีพ มีรายเดຌ  

จัดกิจกรรมสนับสนุน สงสริม
อาชีพ ประชาชนมีรายเดຌ  

18. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สานสัมพันธ์ครอบครัว
อบอุน 

 
30,000.00 พืไอสรຌางวทีการลกปลีไยน

รียนรูຌ ระดับครอบครัว 

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว
อบอุน ปละ 1 ครัๅง 

19. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

รณรงค์ สงสรมิการ
ปງองกันเฟปຆา 

 
35,000.00 พืไอปງองกันการกิดเฟปຆาชวงฤดู

ลຌง ท านวกันเฟ พืไอ฿หຌกลุม 
ราษฎรอาสา สมัครพทิักษ์ปຆา
(รสทป.)ท างานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ  

อบรม ฿หຌความรูຌการปງองกันเฟปຆา 
อุปกรณ์ดบัเฟ /จัดท านวกันเฟ 

20. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

พิไมศักยภาพการ
จัดท าผนพฒันา
ทຌองถิไนบบบรูณาการ 

 
30,000.00 พืไอชืไอมยงผนพัฒนาทຌองถิไน

กับผนชุมชนละพิไมศักยภาพ
ของ ผูຌมีหนຌาทีไจัดท าผนพฒันา 

จัดวทีประชาคมระดับหมูบຌาน 
ต าบล ละอบรม฿หຌความรูຌการ
จัดท าผน 

21. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

บีๅยยังชีพความพิการ 
 

1,468,800.00 พืไอป็นการสงคราะห์ ผูຌพกิาร
฿หຌมีงิน฿นการ ยังชีพ ส าหรบั฿ชຌ
จาย ฿นชีวิตประจ าวัน  

-จายบีๅยความพิการ  

22. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

บีๅยยังชีพผูຌสงูอายุ 
 

4,543,200.00 พืไอป็นการสงคราะหผ์ูຌสงูอายุ
฿หຌมีรายเดຌ ฿นการยังชีพ ฿ชຌจาย 
฿นชีวิตประจ าวัน  

จายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ดือนละ 1 

ครัๅง 



23. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

บีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส ์
 

30,000.00 พืไอป็นการสงคราะห์ ผูຌปຆวย
อดส์฿หຌมีงิน฿นการยังชีพ 
ส าหรับ฿ชຌจาย ฿นชีวิตประจ าวัน  

-จายบีๅยยังชีพผูຌติดชืๅอ (อดส)์ 
ดือนละ 1 ครัๅง 

24. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองสูง฿ตຌ 

 
50,000.00 พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับสวัสดกิาร

ชุมชน อยางทัไวถึง  
จัดสวัสดกิาร฿หຌกับสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองสูง฿ตຌ 

25. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพืๅนทีไต าบลหนอง
สูง฿ตຌ 

 
180,000.00 พืไอสงสรมิการท างานของ

กองทุนสุขภาพระดบัพืๅนทีไต าบล
หนองสูง฿ตຌดยประชาชนมสีวน
รวม฿นการท างาน มี
ประสิทธิภาพการท างานกองทุน
ขຌมขใง 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพืๅนทีไต าบลหนองสงู฿ตຌ 

26. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการ
สงสริมพลังผนดิน
ขจัดสิๅนปญัหายาสพ
ติด 

 
50,000.00 พืไอปງองกันละฝງาระวังการ

พรระบาดของยาสพติด฿น
หมูบຌาน 

กิจกรรมปງองกันละกຌเขปัญหา
ยาสพติด 

27. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
รงรียนประถมศึกษา 

 
1,108,000.00 พืไอ฿หຌนกัรียนเดຌรับอาหารกลาง

วันทีไมีคุณคาละปรมิาณ
พียงพอตอรางกาย 

อาหารกลางวัน 

28. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการสาน
ตะกรຌาจากสຌน
พลาสตกิ 

 
10,000.00 พืไอสงสรมิ฿หຌนกัรียนเดຌ รียนรูຌ

การประกอบอาชีพ  
อบรมสานตะกรຌาพลาสตกิ 



29. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการขนม
เทยพืไอดใกเทยยุค
฿หม 

 
10,000.00 ดใกนักรียน รูຌจักขนมเทย 

สามารถท าป็นละอนรุักษ์ขนม
เทย฿นทຌองถิไนเดຌ 

อบรมการท าขนมเทย 

30. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการ
พัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ 
ฯ 

 
50,000.00 พืไอพฒันาคุณลักษณะอัน พึง

ประสงค์ 8 ประการ ฯ ของ
นักรียน ร.ร.หนองวงวิทยาคม 
ดย฿ชຌ หนองวง LOVE 

MODEL  

จัดกิจกรรมตามครงการพฒันา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 

ประการ ฯ 

31. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการสริม
ทักษะชีวิตปງองกัน
อดส ์

 
20,000.00 พืไอ฿หຌผูຌปຆวยเดຌรบัการยอมรับ

จากชุมชนพืไอ฿หຌกนน าชุมชน 
ละยาวชนมีสวนรวม฿นการ
ปງองกันละกຌเขปญัหารค
อดส์฿นชุมชน 

อบรม฿หຌความรูຌรืไองรคอดส์ละ
รคติดตอทางพศสมัพันธ์ 1 ครัๅง 

32. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการ
ปรับปลีไยนพฤติกรรม
สุขภาพพืไอลดสีไยงลด
รค 

 
20,000.00 พืไอกระตุຌน฿หຌประชาชนมี

พฤติกรรมการบริภค ทีไถกูตຌอง 
ออกก าลงักายพิไมขึๅน  

ตรวจคัดกรองละอบรมกลุมสีไยง
สูงบาหวานละความดันลหิตสงู
ปละ 1 ครัๅง 

33. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สงสริมละสนบัสนุน
การพัฒนาบทบาทสตร ี

 
20,000.00 พืไอสงสรมิละสนบัสนุนการ

พัฒนา บทบาทกลุมสตรี฿หຌมี
ความขຌมขใง  

กิจกรรมสงสริมละสนับสนุน
การพัฒนาบทบาทสตร ี

34. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนภาย฿นหมูบຌาน
ละรักษาสิไงวดลຌอม
฿นหมูบຌาน/ชุมชน  

 
150,000.00 พืไอรกัษาความสะอาดของ

ชุมชน สรຌางความป็นระบียบ
ของหมูบຌาน/ชุมชน 

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ละรักษา
สิไงวดลຌอมภาย฿นหมูบຌานฯ อยาง
นຌอยปละ 2 ครัๅง 



35. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

คาจัดการรียนการ
สอน 

 
127,500.00 พืไอสรมิสรຌางพัฒนาการ฿หຌกบั

ดใก ศพด. 
สืไอการรียนการสอน 

36. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ตรวจสอบคุณภาพนๅ า 
 

12,000.00 พืไอตรวจสอบความสะอาดของ
หลงนๅ า ทีไ฿ชຌป็นหลงนๅ าดบิ
ผลิตนๅ าประปา  

ตรวจสอบคุณภาพนๅ า อยางนຌอยป
ละ 2 หลง 

37. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

กอสรຌางถนน คสล. 
บຌานหนองคน หมูทีไ 
7 

 
400,100.00 พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความ

สะดวก฿นการสัญจร 
ถนน คสล. ขนาดกวຌาง 4 มตร 
ระยะทาง ปละ 125 มตร 

38. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

กอสรຌางถนน คสล. 
บຌานวง หมูทีไ 8 

 
97,600.00 พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความ

สะดวก฿นการสัญจร 
ถนน คสล. ขนาดกวຌาง 4 มตร 
ระยะทาง ปละ 125 มตร 

39. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

กอสรຌางรางระบายนๅ า 
คสล. บຌานหลานຌอย 
หมูทีไ 4  

 
121,500.00 พืไอ฿หຌการระบายนๅ า฿นหมูบຌาน

ป็นเปดยสะดวก ลดปัญหานๅ า
ทวมขัง ฿นชุมชน  

รองระบายนๅ าบบมฝีาปຂด 

40. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ซอมซมถนนลูกรัง 
ภาย฿นต าบล 

 
100,000.00 พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความ

สะดวก฿นการสัญจรละล าลียง
พืชผล ทางการกษตร  

ถนนลูกรงั กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง ปละ 300 มตร  

41. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ซอมซมถนนลูกรัง 
พืไอการกษตร 

 
350,000.00 พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความ

สะดวก฿นการสัญจรละล าลียง
พืชผล ทางการกษตร  

ถนนลูกรงั กวຌาง 5 มตร 
ระยะทาง ปละ 300 มตร  

42. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ยกคันดิน (ถนนดิน) 
พืไอการกษตร 

 
150,000.00 พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความ

สะดวก฿นการสัญจรละล าลียง
พืชผลทางการกษตร 

ถนนลูกรงั กวຌาง 4 มตร 
ระยะทาง ปละ 250 มตร  



43. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ขยายเฟฟງารงตไ าพืไอ
การกษตร 

 
100,000.00 พืไอความสะดวก฿นการประกอบ

อาชีพกกษตรกรละมีความ
หลากหลาย ฿นการท า
การกษตร 

ขยายเฟฟງารงตไ าพืไอการกษตร 
ปละ 2.5 กิลมตร 

44. สริมสรຌางศรษฐกจิฐาน
รากละบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

ปງองกันละก าจัดรค
ดຌานปศุสัตว์ 

 
30,000.00 พืไอ฿หຌกษตรกรมีความรูຌ

กีไยวกับรคระบาดสัตว์รักษา
ละปງองกันเดຌทันทวงท ี

จัดอบรม฿หຌความรูຌกกษตรกรผูຌ
ลีๅยงสัตว์ อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 

45. สริมสรຌางศรษฐกจิฐาน
รากละบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

พัฒนาละบรหิาร
จัดการศูนย์ถายทอด
ทคนลยีพืไอ
การกษตรประจ า
ต าบลหนองสูง฿ตຌ 

 
30,000.00 พืไอ฿หຌกษตรกรมีหลงคຌนควຌา

ขຌอมูล ขาวสารดຌานการกษตร
พืไอถายทอดองค์ ความรูຌตาง โ  

- ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารดຌาน
การกษตรกประชาชน฿นต าบล 

46. สริมสรຌางศรษฐกจิฐาน
รากละบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

ลอกวัชพืช฿นหลงนๅ า 
 

15,000.00 พืไอปງองกันการตืๅนขินของหลง
นๅ า 

ลอกวัชพืช฿นหลงนๅ า 

47. สริมสรຌางศรษฐกจิฐาน
รากละบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

รณรงค์ สงสรมิ ฟ้นฟู 
การปลูกตຌนเมຌพิไมผืน
ปຆา ฿นทีไดินของตนอง 
ปຆาชุมชน ปຆาสงวน 

 
10,000.00 ปลูกจิตส านึก฿นรืไองของการ

อนุรักษ์ปຆาเมຌ 
รณรงค์ สงสรมิ ฟ้นฟู การปลูก
ตຌนเมຌพิไมผืนปຆา 



48. สริมสรຌางศรษฐกจิฐาน
รากละบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

สงสริมการบริหาร
จัดการขยะบบมสีวน
รวม 

 
50,000.00 พืไอปງองกันการทิๅงขยะเมป็นทีไ 

ละรณรงค์฿หຌประชาชนรักษา
ความสะอาด฿นหมูบຌาน /ชุมชน 

การบริหารจัดการขยะบบมสีวน
รวม 

49. สริมสรຌางศรษฐกจิฐาน
รากละบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

จัดหาวัสดุกษตร 
 

30,000.00 พืไอจัดหาวัสดุกษตรเวຌ฿ชຌ฿น 
อบต. 

วัสดุกษตร 

50. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ขงขันกีฬาพอบຌาน - 
มบຌานตຌานยาสพติด 

 
80,000.00 พืไอสงสรมิ฿หຌกลุมพอบຌาน - 

มบຌาน เดຌมีอกาสออกก าลัง
กาย 

จัดกิจกรรมขงขันกีฬา฿หຌกบักลุม
พอบຌาน - มบຌาน 

51. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ขงขันกีฬายาวชน
ตຌานยาสพติด 

 
50,000.00 พืไอสงสรมิ฿หຌยาวชนรักการ

ออกก าลงักาย ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ ละ เมยุงกีไยวยา
สพติด  

จัดกิจกรรมขงขันกีฬา฿หຌกบักลุม
ยาวชน 

52. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

จัดหาอปุกรณ์ลน
กีฬา/ออกก าลงัพืไอ
สุขภาพ 

 
30,000.00 พืไอ฿หຌประชาชนมี อุปกรณ์฿น

การลนกีฬา/ออกก าลงักายพืไอ
สุขภาพรางกายทีไขใงรง  

อุปกรณ์ลนกีฬา/ออกก าลัง 

53. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

สงทมีขຌารวมการ
ขงขันกีฬา 

 
20,000.00 พืไอสงสรมิ฿หຌประชาชนรกัการ

ออกก าลงักาย ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ ละ เมยุงกีไยวยา
สพติด  

สงทมีขຌารวมการขงขันกีฬาทีไ
หนวยงานตาง โจัดขึๅน 



54. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ขงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

 
30,000.00 พืไอป็นการปลูกฝัง฿หຌดใกรัก

การออกก าลงักาย ละดใก มี
สุขภาพรางกาย ทีไขใงรง  

จัดการขงขันกีฬา฿หຌดใกลใก 

55. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

พาลูกจูงหลาน ขຌาวัด 
ฟังธรรม 

 
16,000.00 พืไอพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

ละป็นการปลกูฝงัจิตอาสา 
฿หຌกับดใกละยาวชน฿นต าบล
หนองสูง฿ตຌ 

จัดกิจกรรมขຌาวัด ฟังธรรม฿หຌดใก
ละยาวชน 

56. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

สืบสานประพณี
สงกรานต์ละวัน
ผูຌสงูอายุ 

 
100,000.00 พืไอป็นการอนุรกัษ์ สืบสาน

ประพณีสงกรานต์ละกจิกรรม
วันผูຌสูงอายุ 

จัดงานประพณีสงกรานต์ละ
กิจกรรม วันผูຌสูงอายุ จ านวน 1 

ครัๅง 

57. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

สืบสานประพณีลอย
กระทง 

 
80,000.00 พืไอป็นการอนุรกัษ์ สืบสานงาน

ประพณีลอยกระทง 
จัดงานประพณีลอยกระทง 
จ านวน 1 ครัๅง 

58. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

สงสริม สนบัสนุน
กิจกรรมวันส าคัญละ
พิธีการทางศาสนา 

 
50,000.00 พืไอป็นการสงสรมิละ

สนับสนุนกจิกรรมวันส าคัญละ
พิธีการทางศาสนาของประชาชน
฿นต าบลหนองสูง฿ตຌ  

- สงสริมละสนบัสนุนกิจกรรม
วันส าคัญ ละพิธีการทางศาสนา  

59. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ฮมหงຌาผาผูຌเทย เหวຌ
พระเกรสรราช 

 
30,000.00 พืไออนรุักษ์ ละ สบืทอด

วัฒนธรรมประพณีชาวผูຌเทย 
ละยกยองชิดชู ผูຌกอตัๅงมือง
หนองสูง  

จัดงานฮมหงຌาผาผูຌเทย เหวຌพระ
เกรสรราช ปละ 1 ครัๅง 



60. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

คๅ าคูณผูຌเท เหวຌจดีย์
หลวงปูຆหลຌา ผຌาทอมือ
มืองหนองสงู 

 
100,000.00 พืไอร าลึกถึง หลักธรรม ค าสอน 

คุณงามความดี ของหลวงปูຆหลຌา 
ทีไมีตอ พุทธศาสนิกชน  

จัดงานคๅ าคูณผูຌเท เหวຌจดีย์หลวง
ปูຆหลຌา ผຌาทอมือมืองหนองสูง ป
ละ 1 ครัๅง 

61. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี รณรงค์การขຌารวมรบั
ฟังการประชุมสภา
ทຌองถิไน 

 
0.00 พืไอ฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿น

การประชุมสภาทຌองถิไน พืไอ฿หຌ
สภาทຌองถิไนขຌมขใง 

-ประชาชนขຌารวมรบัฟังการ
ประชุมสภา อบต.หนองสูง฿ตຌ 

62. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี รับรองละพิธีการ 
 

40,000.00 พืไอรบัรองบุคคล, คณะบุคคล 
ตางโ ละจัดงานส าคัญตางโ
ของทางราชการ 

จัดรับรองบุคคล ,คณะบุคคล ละ
พิธีการตาง โของทางราชการ
อยางนຌอย ปละ 5 ครัๅง 

63. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี อบรมสัมมนา พัฒนา
ศักยภาพ พิไมพูน
ความรูຌ คณะผูຌบรหิาร 
สมาชิกละจຌาหนຌาทีไ 
อบต. 

 
300,000.00 พืไอพฒันาศักยภาพคณะ

ผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ ละ ส.อบต. 
ปฏิบัติหนຌาทีไอยางมี
ประสิทธิภาพ  

การขຌารบัการอบรมสัมมนาของ
คณะผูຌบรหิาร จຌาหนຌาทีไ ส.อบต. 
เมนຌอยกวา รຌอยละ 80  

64. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี คุณธรรม น าความรูຌ 
 

20,000.00 พืไอสงสรมิ฿หຌ คณะผูຌบรหิาร 
จຌาหนຌาทีไ ละ ส.อบต. ป็นผูຌมี
คุณธรรม  

จัดอบรมครงการคุณธรรม น า
ความรูຌ จ านวน 1 ครัๅง 

65. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี ผนทีไภาษีละ
ทะบียนทรพัย์สิน 

 
140,000.00 พืไอพฒันางาน จัดกใบรายเดຌ฿หຌ

มีประสิทธิภาพกิดความชัดจน
฿นการจัดกใบภาษี  

จัดท าผนทีไภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน 

66. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี พัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสาร

 
25,000.00 พืไอ฿หຌศูนย์รวมขຌอมลูขาวสาร

การจัดซืๅอจัดจຌางของ อปท.
ระดับอ าภอ มีครืไองมอื

- ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงานของศูนย์รวมขຌอมลู
ขาวสารการจัดซืๅอจัดจຌางของ 



การจัดซืๅอจัดจຌางของ 
อปท. 

ครืไอง฿ชຌทีไหมาะสมละ
พียงพอ฿นการปฏิบัติงาน  

อปท.ระดับอ าภอ มีครืไองมือ
ครืไอง฿ชຌทีไหมาะสมละพียงพอ
฿นการปฏิบัตงิาน 

67. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี พัฒนาศักยภาพผูຌ
฿หຌบรกิารของ อบต.
หนองสูง฿ตຌ 

 
520,000.00 พืไอพฒันาการ฿หຌบริการ ของ

จนท. อบต.หนองสงู฿ตຌ 
จนท. อบต.เดຌรับการอบรม คนละ
สองครัๅงตอป 

68. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี พิไมประสิทธิภาพการ
฿หຌบรกิาร 

 
77,000.00 พืไอพฒันาคุณภาพการ฿หຌบริการ 

ของ จนท. 
คอมพิวตอร์ นຌตบุค 2 ครืไอง /
ครืไองพิมพ์ลซอ 1 ครืไอง /
ด านินการประมินความพึงพอ฿จ 

 

ฉ. การ฿ชຌจายงบประมาณ 

     อบต.หนองสูง฿ตຌ มีการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการด านินครงการตามขຌอบญัญัตงิบประมาณ ดยเดຌมีการกอหนีๅผกูพนั/ ลงนาม฿นสญัญา รวม 50 ครงการ 
จ านวนงิน 9,447,582 บาท มีการบิกจายงบประมาณ จ านวน 50 ครงการ จ านวนงิน 9,387,385 ลຌานบาท สามารถจ านกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 

ยุทธศาสตร ์ ครงการ 
การกอหนีๅผูกพัน/ 
ลงนาม฿นสัญญา 

ครงการ การบิกจายงบประมาณ 

พัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 27 7,903,386.40 27 7,854,584.00 

พัฒนาหลงนๅ าละครงสรຌางพืๅนฐาน 7 908,800.00 7 908,800.00 

สริมสรຌางศรษฐกจิฐานรากละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 4 81,000.00 4 81,000.00 

อนุรักษ์ละสงสริม ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิปญัญาทຌองถิไน 8 185,213.00 8 185,213.00 

บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี 4 369,183.00 4 357,788.00 

รวม 50 9,447,582.40 50 9,387,385.00 

    รายละอียดครงการ฿นขຌอบญัญัตงิบประมาณอบต.หนองสูง฿ตຌ ทีไมกีารกอหนีๅผูกพัน/ลงนาม฿นสญัญา มีดังนีๅ  



  ยุทธศาสตร ์ ครงการ  
หลงทีไมา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันทีไซใน
สัญญา 

ระยะวลา
การ

ด านินงาน 

1. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

รณรงค์ปງองกันละลด
อุบัติหตุทางถนน 

 
60,000.00 3,200.00 1/2561(นางสุพัตรา 

วงษ์ชม) 
27/12/2560 1 

  1,500.00 

2/2561(รຌานสีนๅ า 
นายสุรพงษ์ ชาว์
ชีไยวชาญ) 

26/12/2560 3 

  2,000.00 
3/2561(นายมิตร 
พุทธพันธ์) 

27/12/2560 7 

  2,800.00 

4/2561(รຌานกฤต
คอมพิวตอร์อน
ดีเซน์) 

09/04/2561 3 

  2,000.00 
5/2561(นายมิตร 
พุทธพันธ์) 

10/04/2561 8 

  13,300.00 18/2561(รຌานถุงงิน) 11/04/2561 3 

2. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

จัดหาอปุกรณ์การ
ปງองกันละบรรทา 

 
18,000.00 15,535.00 31/2561(บริษัทเฟร์

ฟกัสซลอนซอร์วิส
จ ากัด) 

02/08/2561 30 

3. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

ปງองกันละกຌเขปญัหา
ยาสพติด 

 
50,000.00 4,200.00 1/2561(น.ส.ปทุม

ทิพย์ คนกลຌา 
23/08/2561 1 



  3,500.00 
2/2561(รຌานส าราญ
สุข) 

23/08/2561 1 

  9,500.00 
3/2561(นายศิวรัตน์ 
ระดมสุข) 

23/08/2561 1 

  4,500.00 
4/2561(รຌานส าราญ
สุข) 

23/08/2561 1 

  900.00 
5/2561(รຌานค าชะอี
อิงจใท) 

22/08/2561 3 

  3,600.00 
6/2561(คาสมนาคุณ
วิทยากร) 

23/08/2561 1 

4. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

วันดใกหงชาติ 
 

50,000.00 15,000.00 9/2561(รຌานสหกิจ 
ทรดดิๅง) 

11/01/2561 1 

  2,655.00 
1/2561(นางพยงค์ 
ฮันวงค์) 

11/01/2561 1 

  1,000.00 
2/2561(รຌานส าราญ
สุข) 

11/01/2561 1 

  3,000.00 
3/2561(รຌานกฤต
คอมพิวตอร)์ 

10/01/2561 3 

  7,000.00 
25/2561(นาง
ฉวีวรรณ คชทิพย์) 

11/01/2561 2 

  11,000.00 
26/2561(นายณัฐวุฒิ 
พงมี) 

12/01/2561 1 



5. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก  

 
445,900.00 23,400.00 1/2561 08/11/2560 60 

  71,500.00 2/2561 08/11/2560 60 

  23,400.00 3/2561 08/11/2560 60 

6. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อาหารสริม (นม) 
 

727,885.60 391,938.40 5/2561อสค.ศพฐ /
ศพด(นายลิศพงศ์ กัล
ยาณลาภ) 

14/11/2560 180 

  311,548.00 24/2561 08/06/2561 120 

7. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

จัดหาอปุกรณ์การลน
ดใก (฿นรมละ
กลางจຌง) 

 
100,000.00 83,300.00 28/2561(รຌานบุຍคซน

ตอร์ นายฐาปนกิ ห
ตระเวศยะ) 

18/07/2561 5 

8. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการพทย์ 

 
35,000.00 31,680.00 37/2561 28/09/2561 30 

9. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

หนวยบริการพทย์
ฉุกฉิน ต.หนองสูง฿ตຌ 

 
300,000.00 73,600.00 1/2561(นายมาลัย 

สนสุข) 
29/09/2560 92 

  72,000.00 
23/2561(นายมาลัย 
สนสุข) 

29/12/2560 90 

  72,800.00 
36/2561(นายมาลัย 
สนสุข) 

30/03/2561 91 

  73,600.00 
41/2561(นายมาลัย 
สนสุข) 

29/06/2561 92 



10. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อาสาสมัครดูลผูຌสูงอายุ 
 

144,000.00 11,100.00 1/2560 02/10/2560 45 

  11,100.00 2/2561 01/11/2560 30 

  11,100.00 3/2561 01/12/2560 30 

  11,100.00 4/2561 01/01/2561 331 

  11,100.00 5/2561 01/02/2561 28 

  10,800.00 6/2561 01/04/2561 30 

  10,800.00 7/2561 04/05/2561 30 

  10,800.00 8/61 19/06/2561 30 

  10,800.00 9/2561 04/07/2561 30 

  10,800.00 10/2561 01/08/2561 30 

  10,500.00 11/2561 01/09/2561 30 

11. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

ชวนผุฒาลาความหลัง 
 

35,000.00 1,080.00 1/2561 รຌานกฤต
คอมพิวตอร์อน
ดีเซน์(นายกฤติดช 
ภคลิศพิทยากลุ) 

09/05/2561 3 

  9,000.00 
39/2561(นายธงชัย 
ทองมหา) 

09/05/2561 1 

12. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

รณรงค์ สงสรมิการ
ปງองกันเฟปຆา 

 
35,000.00 3,800.00 1/2561 รຌานกฤต

คอมพิวตอร์อน
16/03/2561 3 



ดีเซน์(นายกฤติดช 
ภคลิศพิทยากลุ) 

  6,200.00 
15/2561ร้านส าราญ
สุข 

19/03/2561 1 

  15,000.00 
23/2561 (ส.อ.อก
สิทธ้์ อุค า) 

19/03/2561 30 

13. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

พิไมศักยภาพการจัดท า
ผนพัฒนาทຌองถิไนบบ
บูรณาการ 

 
30,000.00 18,720.00 1/2561 12/09/2561 15 

  9,990.00 2/1561 12/09/2561 15 

  900.00 3/2561 12/09/2561 15 

14. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

บีๅยยังชีพความพิการ 
 

1,468,800.00 120,800.00 1/2561 02/10/2560 31 

  121,600.00 2/2561 01/11/2560 30 

  122,400.00 3/2561 01/12/2560 30 

  123,200.00 4/2561 01/01/2561 30 

  123,200.00 5/2561 01/02/2561 29 

  123,200.00 6/2561 01/03/2561 30 

  121,600.00 7/2561 01/04/2561 121,600 

  122,400.00 8/2561 01/05/2561 31 

  123,200.00 9/2561 01/06/2561 30 



  124,000.00 10/2561 01/07/2561 30 

15. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

บีๅยยังชีพผูຌสงูอายุ 
 

4,543,200.00 374,300.00 1/2561 02/10/2560 31 

  373,600.00 2/2561 01/11/2560 30 

  373,600.00 3/2561 01/12/2560 30 

  371,000.00 4/2561 01/01/2561 30 

  371,000.00 5/2561 01/02/2561 30 

  369,500.00 6/2561 01/03/2561 30 

  368,900.00 7/2561 01/04/2561 30 

  367,300.00 8/2561 01/05/2561 30 

  368,000.00 9/2561 01/06/2561 30 

  367,300.00 10/2561 01/07/2561 30 

16. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

บีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส ์
 

30,000.00 2,000.00 1/2561 02/10/2560 31 

  2,000.00 2/2561 01/11/2560 30 

  1,500.00 3/2561 01/12/2560 31 

  1,500.00 4/2561 01/01/2561 31 

  1,500.00 5/2561 01/02/2561 29 

  1,500.00 6/2561 01/03/2561 30 

  1,500.00 7/2561 02/04/2561 30 



  1,500.00 8/2561 01/05/2561 30 

  1,500.00 9/2561 01/06/2561 30 

  1,500.00 10/2561 01/07/2561 30 

17. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองสงู฿ตຌ 

 
50,000.00 49,640.00 1/2561 03/09/2561 30 

18. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพืๅนทีไต าบลหนอง
สูง฿ตຌ 

 
180,000.00 170,000.00 1/2561 01/01/2561 270 

19. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการสงสริม
พลังผนดินขจัดสิๅน
ปัญหายาสพติด 

 
50,000.00 10,000.00 1/2561(ม.8) 24/09/2561 30 

  10,000.00 2/2561(ม.2) 24/09/2561 30 

20. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการอาหาร
กลางวันส าหรับรงรียน
ประถมศึกษา 

 
1,108,000.00 69,000.00 1/2561 02/10/2560 360 

  51,000.00 2/2561 02/10/2560 360 

  74,000.00 3/2561 02/10/2560 360 

  28,000.00 4/2561 02/10/2560 360 

  50,000.00 5/2561 02/10/2560 360 

  51,000.00 6/2561 02/10/2560 360 



  28,000.00 7/2561 02/10/2560 360 

  67,000.00 8/2561 02/10/2560 360 

  50,000.00 9/2561 10/04/2561 90 

  73,000.00 10/2561 17/05/2561 60 

  75,000.00 11/2561 23/05/2561 60 

  47,000.00 12/2561 23/05/2561 60 

  61,000.00 13/2561 07/06/2561 90 

  57,000.00 14/2561 07/06/2561 90 

  28,000.00 15/2561 12/06/2561 90 

  48,000.00 16/2561 02/07/2561 90 

  75,000.00 17/2561 02/07/2561 90 

  56,000.00 18/2561 01/07/2561 90 

21. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการสาน
ตะกรຌาจากสຌนพลาสติก 

 
10,000.00 10,000.00 1/2561 02/10/2560 360 

22. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการขนม
เทยพืไอดใกเทยยุค฿หม 

 
10,000.00 10,000.00 1/2561 01/01/2561 270 

23. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ฯ 

 
50,000.00 50,000.00 1/2561 02/10/2560 360 

24. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการสริม
ทักษะชีวิตปງองกันอดส ์

 
20,000.00 20,000.00 1/2561 27/09/2561 30 



25. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนครงการ
ปรับปลีไยนพฤติกรรม
สขุภาพพืไอลดสีไยงลด
รค 

 
20,000.00 20,000.00 1/2561 27/09/2561 30 

26. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

สงสริมละสนบัสนุน
การพัฒนาบทบาทสตร ี

 
20,000.00 20,000.00 7/2561 07/03/2561 30 

27. พัฒนาคนละสังคมทีไมี
คุณภาพ 

อุดหนุนภาย฿นหมูบຌาน
ละรักษาสิไงวดลຌอม฿น
หมูบຌาน/ชุมชน  

 
150,000.00 20,000.00 1/2561 23/05/2561 30 

  20,000.00 2/2561 23/05/2561 60 

  20,000.00 3/2561 23/05/2561 60 

  20,000.00 4/2561 23/05/2561 60 

28. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ตรวจสอบคุณภาพนๅ า 
 

12,000.00 6,000.00 1/2561 30/08/2561 30 

29. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

กอสรຌางถนน คสล. บຌาน
หนองคน หมูทีไ 7 

 
400,100.00 89,000.00 6/2561(รຌานก าพล

กอสรຌาง) 
05/01/2561 30 

30. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

กอสรຌางถนน คสล. บຌาน
วง หมูทีไ 8 

 
97,600.00 97,500.00 16/2561(หจก.

ส าราญสุขวัฒนา
พานิชย์) 

12/06/2561 30 

31. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

กอสรຌางรางระบายนๅ า 
คสล. บຌานหลานຌอย หมู
ทีไ 4  

 
121,500.00 121,300.00 14/2561(หจก.

ส าราญสุขวัฒนา
พานิชย์) 

20/03/2561 30 



32. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ซอมซมถนนลูกรัง 
ภาย฿นต าบล 

 
100,000.00 100,000.00 2/2561(รຌานกรียง

สมรทรพัย์จรญิ) 
14/12/2560 30 

33. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ซอมซมถนนลูกรัง พืไอ
การกษตร 

 
350,000.00 49,500.00 13/2561(รຌานกรียง

สมรทรพัย์จรญิ) 
01/11/2560 20 

  249,500.00 
7/2561(รຌานกนรียง
สมรทรพัย์จรญิ) 

15/01/2561 30 

  46,500.00 
18/2561(รຌานกรียง
สมรทรพัย์จรญิ) 

09/11/2560 20 

34. พัฒนาหลงนๅ าละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ยกคันดิน (ถนนดิน) พืไอ
การกษตร 

 
150,000.00 149,500.00 9/2561(รຌานกรียง

สมรทรพัย์จรญิ) 
15/01/2561 30 

35. สริมสรຌางศรษฐกจิฐานราก
ละบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

ปງองกันละก าจัดรค
ดຌานปศุสัตว์ 

 
30,000.00 480.00 1/2561 รຌานกฤต

คอมพิวตอร์อน
ดีเซน์(นายกฤติดช 
ภคลิศพิทยากลุ) 

19/03/2561 3 

  18,200.00 
16/2561รຌานรวมป
ปศุสัตว์ 

22/03/2561 5 

36. สริมสรຌางศรษฐกจิฐานราก
ละบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

พัฒนาละบรหิาร
จัดการศูนย์ถายทอด
ทคนลยีพืไอ
การกษตรประจ าต าบล
หนองสูง฿ตຌ 

 
30,000.00 13,120.00 1/2561 02/07/2561 30 

  10,620.00 2/2561 01/08/2561 30 



37. สริมสรຌางศรษฐกจิฐานราก
ละบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

รณรงค์ สงสรมิ ฟ้นฟู 
การปลูกตຌนเมຌพิไมผืนปຆา 
฿นทีไดินของตนอง ปຆา
ชุมชน ปຆาสงวน 

 
10,000.00 4,500.00 1/2561 02/07/2561 30 

  1,080.00 2/2561 02/07/2561 30 

38. สริมสรຌางศรษฐกจิฐานราก
ละบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

สงสริมการบริหาร
จัดการขยะบบมสีวน
รวม 

 
50,000.00 33,000.00 19/2561(นางสุพัตรา 

วงษ์ชม) 
08/05/2561 3 

39. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

ขงขันกีฬาพอบຌาน - 
มบຌานตຌานยาสพติด 

 
80,000.00 3,500.00 1/2561( 22/12/2560 3 

  6,000.00 
20/2561(นายณัฐวุฒิ 
พงมี) 

25/12/2560 3 

  3,000.00 
2/2561(นางสุพัตรา 
วงษ์ชม) 

22/12/2560 3 

  1,113.00 
3/2561(รຌารส าราญ
สุข) 

22/12/2560 3 

40. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

ขงขันกีฬายาวชนตຌาน
ยาสพติด 

 
50,000.00 4,500.00 1/2561(นายธงชัย 

อินทรผ์ิว) 
22/06/2561 3 



41. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

สงทมีขຌารวมการขงขัน
กีฬา 

 
20,000.00 4,000.00 1/2561 นายมาลัย 

สนสุข 

19/03/2561 4 

42. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

ขงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

 
30,000.00 3,000.00 1/2561(นายธงชัย 

อินทรผ์ิว) 
06/09/2561 1 

43. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

สืบสานประพณี
สงกรานต์ละวัน
ผูຌสงูอายุ 

 
100,000.00 6,000.00 37/2561(นายนณัฐ

วุฒิ พงมี) 
11/04/2561 3 

44. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

สืบสานประพณีลอย
กระทง 

 
80,000.00 25,000.00 15/2561(นายณัฐวุฒิ 

พงมี) 
02/11/2560 1 

  9,900.00 
16/2561(นางสมรวย 
เชยสง) 

02/11/2560 1 

  5,200.00 17/2561(รຌานสีนๅ า) 02/11/2560 1 

45. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

ฮมหงຌาผาผูຌเทย เหวຌ
พระเกรสรราช 

 
30,000.00 1,600.00 1/2561รຌานส าราญ

สุข(นายวัฒนา 
ส าราญสุข 

08/03/2561 1 

  3,500.00 

2/2561รຌานกฤต
คอมพิวตอร)์นายกฤต
ติดช ภคลิศพิทยา
กุล) 

07/03/2561 3 



  5,000.00 
3/2561 นายวิศษ 
ผาหอม 

08/03/2561 1 

  3,900.00 
4/2561 นายธนาวุธ 
อินผิว 

08/03/2561 1 

46. อนุรักษ์ละสงสริม 
ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

คๅ าคูณผูຌเท เหวຌจดีย์
หลวงปูຆหลຌา ผຌาทอมือ
มืองหนองสงู 

 
100,000.00 100,000.00 7/2561(อุดหนุน) 01/01/2561 31 

47. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี รับรองละพิธีการ 
 

40,000.00 2,000.00 1/2561(นางดวง
จันทร์ มลรีัตน์) 

26/06/2561 5 

  8,700.00 2/2561 01/07/2561 30 

  720.00 3/2561 02/07/2561 30 

  1,020.00 4/2561 02/07/2561 30 

  5,400.00 5/2561 01/08/2561 30 

  1,060.00 6/2561 01/08/2561 30 

48. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี อบรมสัมมนา พัฒนา
ศักยภาพ พิไมพูนความรูຌ 
คณะผูຌบรหิาร สมาชิก
ละจຌาหนຌาทีไ อบต. 

 
300,000.00 480.00 1/2561รຌานกฤต

คอมพิวตอร์ อน
ดีเซน์)นายกฤติดช 
ภคลิศพิทยากลุ) 

05/02/2561 3 

  75,000.00 

27/2561กาฬสินธ์ุท
ราวล(นยายอลงณ์
กรต นຌอยนาง) 

05/02/2561 7 



  4,500.00 
2/2561(นางสุพัตรา 
วงษ์ชม) 

05/02/2561 1 

  145,245.00 15/2561(ยืม) 15/02/2561 30 

49. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี คุณธรรม น าความรูຌ 
 

20,000.00 10,350.00 1/2561 12/09/2561 15 

  600.00 2/2561 12/09/2561 15 

  4,500.00 3/2561 12/09/2561 15 

50. บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี ผนทีไภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน 

 
140,000.00 36,000.00 8/2561(นายนราศักดิ์ 

บุรัตน์) 
28/09/2560 181 

  36,000.00 
9/2561(นางสาวพัช
ราภรณ์ ปัททมุ) 

28/09/2560 181 

  18,000.00 
34/2561(น.ส.พัชรา
ภรณ์ ปัททุม) 

30/03/2561 90 

  18,000.00 
35/2561(นาย
นราศักดฺ้้ บุรัตน์) 

30/03/2561 90 

  1,608.00 

3/2561(รຌานกฤต
คอมพิวตอร์อนด์
ดีเซน์) 

09/05/2561 3 

 

รายงานสรุปผลการด านินงาน ปี 2561 

อบต.หนองสูง฿ตຌ หนองสูง จ.มุกดาหาร  

ยุทธศาสตร ์
ผนการ

ด านินการ 
ทัๅงหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา บิกจาย 100% 



จ านว
น 

ครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

ครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

ครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

ครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

ครงก
าร 

งบประม
าณ 

1.พัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 53.0 11.74 35.0 10.33 27.0 7.90 27.0 7.85 25.0 6.91 

2.พัฒนาหลงนๅ าละครงสรຌางพืๅนฐาน 66.0 79.78 8.0 1.33 7.0 0.91 7.0 0.91 7.0 0.91 

3.สริมสรຌางศรษฐกิจฐานรากละบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

13.0 0.78 6.0 0.16 4.0 0.08 4.0 0.08 4.0 0.08 

4.อนุรักษ์ละสงสรมิ ประพณี วัฒนธรรม ละภูมิปญัญา
ทຌองถิไน 

18.0 1.04 11.0 0.59 8.0 0.19 8.0 0.19 8.0 0.19 

5.บรหิารกจิการบຌานมืองทีได ี 11.0 1.36 8.0 1.12 4.0 0.37 4.0 0.36 3.0 0.14 

 
 

ช. ผลการด านินงาน 

     อบต.หนองสูง฿ตຌ เดຌด านินการครงการตามทศบญัญัตงิบประมาณ ป 2561 ฿นขตพืๅนทีไ ดยเดຌรับความรวมมือ การสงสริมละสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ ละภาคอกชน฿นพืๅนทีไตลอดจนครงการตางโ ประสบผลส ารใจดຌวยดี กอ฿หຌกิดประยชน์กประชาชนทัๅง฿นพืๅนทีไละพืๅนทีไ฿กลຌคียง ดยมี
ผลการด านินงานทีไส าคัญดังนีๅ 
อปท. ใสขຌอมลูผลการด านินการ ชน ผนภูมิ ตาราง กราฟปรียบทียบ รูปถาย ผลการส ารวจความคิดหในของประชาชน หรือ ขຌอมลูผลการ
ด านินงานดຌานอืไน โ     1. รณรงค์ปງองกันละลดอุบัติหตทุางถนน 

                (฿สรูป) 
    2. จัดหาอุปกรณ์การปງองกันละบรรทา 
                (฿สรูป) 
    3. ปງองกันละกຌเขปญัหายาสพติด 

                (฿สรูป) 



    4. วันดใกหงชาติ 

                (฿สรูป) 
    5. อาหารกลางวันส าหรับศูนย์พฒันาดใกลใก  
                (฿สรูป) 
    6. จัดหาอุปกรณ์การลนดใก (฿นรมละกลางจຌง) 
                (฿สรูป) 
    7. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการพทย์ 

                (฿สรูป) 
    8. อาสาสมัครดูลผูຌสูงอายุ 

                (฿สรูป) 
    9. ชวนผุฒาลาความหลัง 
                (฿สรูป) 
    10. รณรงค์ สงสรมิการปງองกันเฟปຆา 
                (฿สรูป) 
    11. พิไมศักยภาพการจัดท าผนพฒันาทຌองถิไนบบบูรณาการ 

                (฿สรูป) 
    12. บีๅยยังชีพความพิการ 
                (฿สรูป) 
    13. บีๅยยังชีพผูຌสงูอายุ 

                (฿สรูป) 
    14. บีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส ์

                (฿สรูป) 
    15. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองสูง฿ตຌ 
                (฿สรูป) 



    16. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืๅนทีไต าบลหนองสงู฿ตຌ 
                (฿สรูป) 
    17. อุดหนุนครงการสงสริมพลงัผนดินขจัดสิๅนปญัหายาสพติด 

                (฿สรูป) 
    18. อุดหนุนครงการอาหารกลางวันส าหรับรงรียนประถมศึกษา 

                (฿สรูป) 
    19. อุดหนุนครงการสานตะกรຌาจากสຌนพลาสติก 

                (฿สรูป) 
    20. อุดหนุนครงการขนมเทยพืไอดใกเทยยุค฿หม 
                (฿สรูป) 
    21. อุดหนุนครงการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ฯ 

                (฿สรูป) 
    22. อุดหนุนครงการสริมทักษะชีวิตปງองกันอดส ์

                (฿สรูป) 
    23. อุดหนุนครงการปรบัปลีไยนพฤติกรรมสุขภาพพืไอลดสีไยงลดรค 

                (฿สรูป) 
    24. สงสริมละสนบัสนุนการพฒันาบทบาทสตรี 
                (฿สรูป) 
    25. อุดหนุนภาย฿นหมูบຌานละรักษาสิไงวดลຌอม฿นหมูบຌาน/ชุมชน  
                (฿สรูป) 
    26. ตรวจสอบคุณภาพนๅ า 
                (฿สรูป) 
    27. กอสรຌางถนน คสล. บຌานหนองคน หมูทีไ 7 

                (฿สรูป) 



    28. กอสรຌางถนน คสล. บຌานวง หมูทีไ 8 

                (฿สรูป) 
    29. กอสรຌางรางระบายนๅ า คสล. บຌานหลานຌอย หมูทีไ 4  
                (฿สรูป) 
    30. ซอมซมถนนลูกรัง ภาย฿นต าบล 

                (฿สรูป) 
    31. ซอมซมถนนลูกรัง พืไอการกษตร 
                (฿สรูป) 
    32. ยกคันดิน (ถนนดิน) พืไอการกษตร 
                (฿สรูป) 
    33. ปງองกันละก าจัดรคดຌานปศุสัตว์ 
                (฿สรูป) 
    34. พัฒนาละบรหิารจัดการศูนย์ถายทอดทคนลยีพืไอการกษตรประจ าต าบลหนองสงู฿ตຌ 
                (฿สรูป) 
    35. รณรงค์ สงสรมิ ฟ้นฟู การปลูกตຌนเมຌพิไมผืนปຆา ฿นทีไดินของตนอง ปຆาชุมชน ปຆาสงวน 

                (฿สรูป) 
    36. สงสริมการบริหารจัดการขยะบบมสีวนรวม 

                (฿สรูป) 
    37. ขงขันกีฬาพอบຌาน - มบຌานตຌานยาสพติด 

                (฿สรูป) 
    38. ขงขันกีฬายาวชนตຌานยาสพติด 

                (฿สรูป) 
    39. สงทีมขຌารวมการขงขันกีฬา 
                (฿สรูป) 



    40. ขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาดใกลใก 

                (฿สรูป) 
    41. สืบสานประพณีสงกรานต์ละวันผูຌสูงอายุ 

                (฿สรูป) 
    42. สืบสานประพณีลอยกระทง 
                (฿สรูป) 
    43. ฮมหงຌาผาผูຌเทย เหวຌพระเกรสรราช 

                (฿สรูป) 
    44. คๅ าคูณผูຌเท เหวຌจดีย์หลวงปูຆหลຌา ผຌาทอมือมืองหนองสูง 
                (฿สรูป) 
    45. รับรองละพิธีการ 
                (฿สรูป) 
    46. คุณธรรม น าความรูຌ 
                (฿สรูป) 
    47. ผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน 

                (฿สรูป) 
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน  

ชืไอ ต าหนง บอร์ทรศัพท์ บอร์มือถือ email 

เมพบขຌอมลู 

 

   2.คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับทຌองถิไน  



ชืไอ ต าหนง บอร์ทรศัพท์ บอร์มือถือ email 

เมพบขຌอมลู 

 

   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน  
ชืไอ ต าหนง บอร์ทรศัพท์ บอร์มือถือ email 

เมพบขຌอมลู 
 

    ทัๅงนีๅ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางโ ทีไกีไยวขຌองมีขຌอสงสัยหรือมีความประสงค์จะสนอตวามคิดหในหรือขຌอสนอนะ การบริหารงาน
ขออบต.หนองสูง฿ตຌทราบ พืไอจะเดຌพจิารณาการวางผนพฒันาละปรบัปรุงการด านินการ ตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ฿นระยะตอเป 

     

จึงประกาศมาพืไอทราบดยทัไวกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันทีไ 31 ตุลาคม 2561 

 

 

                                                                          (นางทรัพย์ศิริ  ชาลีพล)                                                              
                                                                            นายกอบต.หนองสูง฿ตຌ 
 

 
 

ขຌอมูล ณ 31/10/2561 

 

 


