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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
............................................................ 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล 
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
                ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองสูงใต้ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.หนองสูงใต้ ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองสูงใต้  
    "น้ าเพียงพอ ก่อรายได้ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ " 
 
ข. พันธกิจ ของอบต.หนองสูงใต้  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองสูงใต้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 
    พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
    เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
ง.การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา3ปี (2560-2562) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรั บฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)   เมื่อวันที่ 31  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) รวม 138 
โครงการ งบประมาณ 84,299,600 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียงและขจัดปัญหาความยากจน 13 4,510,000 
2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 51 11,778,600 
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 973,000 
4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและกระบวนการประชาสังคม 

3 60,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 3,950,000 
6.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 580,000 
7.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 765,000 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 40 61,683,000 

รวม 138 84,299,600 
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 
 

 

        แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 
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จ.การจัดท างบประมาณ 
           ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 106 โครงการ งบประมาณจ านวนเงิน 15,408,676.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน 10 947,900 
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 44 10,153,486.00 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

9 
180,000.00 

ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและกระบวนการประชาสังคม 

1 
20,000.00 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - 0.00 
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 13 495,000.00 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 14 1,555,800.00 
การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 2,056,490.00 

รวม 106 15,408,676.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้  มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ หมายเหต ุ

1 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและขจัด
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  
(ร.ร.บ้านหลุบปึ้ง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้การ 
เลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองและ 
น าความรู้ที่ได้ไปสรา้งรายได้
เสรมิให้กับครอบครัว 

 

โครงการปูองกันและก าจัด
โรคด้านปศุสตัว์ (พิษสุนัขบ้า) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อให้ความรู้ และปูองกัน
โรคระบาดในสัตว์ ตลอดจน
สามารถรักษาได้ทันท่วงท ี

 

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอาชีพฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีอาชีพ มีรายได ้

 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร  (หมู่ที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
และสามารถประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร  (หมู่ที่ 4) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

101,800 เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
และสามารถประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร  (หมู่ที่ 6) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
และสามารถประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ หมายเหต ุ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านแวง  ม.3  
สายแยกนาติ้ว – นาตายาว   

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,600 เพื่อให้ถนนเพื่อการเกษตร 
ที่ช ารุด เสียหาย สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกต ิ

 

  
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านแวง  ม.6  
สายแยกนาติ้ว – นาเหล่า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 เพื่อให้ถนนเพื่อการเกษตร 
ที่ช ารุด เสียหาย สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกต ิ

 

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจ า ต.หนองสูงใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารด้าน
การเกษตรเพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรู้ต่าง ๆ 

 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายนาห้วย
กระเบียน 

เงินรายได ้ 55,500 เพื่อให้ถนนเพื่อการเกษตร 
ที่ช ารุด เสียหาย สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกต ิ  

2 
พัฒนาคน 
และสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

ศูนย์อ านวยความปลอดภยั
ผู้ใช้รถใช้ถนน (จุดบริการ/จุด
ตรวจช่วงเทศกาล) ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

เงินรายได ้ 25,000 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อ านวยความปลอดภยั
ผู้ใช้รถใช้ถนน (จุดบริการ/จุด
ตรวจช่วงเทศกาล)ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เงินรายได ้ 25,000 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

 

โครงการอาหารกลางวัน 
(ศพด.) งบประมาณ 
406,700.-บาท   
โอนเพิ่ม 4,900.- บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

411,600 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
ประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 

 

โครงการอาหารกลางวัน  
(ร.ร.ในสังกัด สพฐ.) 
งบประมาณ 1,072,000 บ.  
โอนเพิ่ม 12,000 บ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,084,000 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
ประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,000 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติ การถ่ายทอดความรู้
แก่บุคลากรทางการศึกษา 

 

ค่าจัดการเรียนการสอน  
(ค่ารายหัวเด็ก) 
งบประมาณ 141,100.-บาท  
โอนเพิ่ม 1,700.- บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

142,800 เพื่อสนับสนุนละส่งเสริมให้
เด็ก มีพัฒนาการทีส่มวัย  

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  เงินรายได ้ 50,000 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู้ให้แกเ่ด็ก  

โครงการจดัหาเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้ง  
(ครุภัณฑ์การศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000 เพื่อให้ ศพด. มีอุปกรณ์การ
เล่นท้ังกลางแจ้งในร่มส่งผล
ต่อพัฒนาการที่ด ี
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งบประมาณ 
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ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ หมายเหต ุ

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 168,755.60 บ.  
โอนเพิ่ม 2,033.20  บ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,788.80 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
ประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 

 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ร.ร.ในสังกัด สพฐ. 
งบประมาณ 544,898.40 บ.  
โอนเพิ่ม 6,098.80 บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

550,997.20 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
ประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 

 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กต้าน
ยาเสพตดิบ้านแวง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้ล่นกีฬา 
ไม่พึ่งพายาเสพติดและเพื่อ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กต้าน
ยาเสพตดิบ้านโคกหินกอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้ล่นกีฬา 
ไม่พึ่งพายาเสพติดและเพื่อ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เครือข่ายหนองสูงใต้  
ต้านยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

20,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา 
ไม่พึ่งพายาเสพติด เกดิความ
สามัคคีในหมู่คณะ เกิด
เครือข่ายเด็กในต าบล 

 

โครงการเฝูาระวังและ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ 
ในโรงเรียน  
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแล
สุขภาพปากและฟัน  

โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านจติอาสา  
ปีท่ี 3 โดยใช้หนองแวง 

 Love Model 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและปลูกฝังจิต
อาสา ให้กับเยาวชนในต าบล
หนองสูงใต้ 

 

โครงการหน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลหนองสูงใต้ (FR) 
งบประมาณ 220,000 บาท  
โอนเพิ่ม 53,600 บาท 

เงินรายได ้ 273,600 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนท่ี
เจ็บปุวยฉุกเฉิน  

โครงการปูองกันและก าจัด
โรคไขเ้ลือดออก (ชุมชนร่วม
ใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก
ต าบลหนองสูงใต้ ปี 2560) 
โอนลด 50,000 บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพื่อควบคุมอัตราปุวยโรค
ไข้เลือดออก ในเขตต าบล
หนองสูงใต้ ไม่ให้เกิน50/
แสนประชากร 

 

 โครงการจดัหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
งบประมาณ 20,000 บาท  
โอนลด 15,000 บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น
ออกซิเจน เวชภัณฑ์
เคมีภณัฑ์ ฯ 

 

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อลด
เสี่ยงลดโรค เบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการบรโิภคที่
ถูกต้อง ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 
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 โครงการเสรมิทักษะชีวิต

ปูองกันเอดส ์
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส ์  

สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน 
ของต าบลหนองสูงใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 60,000 

เพื่อพัฒนางาน และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
มูลฐาน 

 

ค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) 

เงินรายได ้
144,000 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน ของ อผส.  

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ในหมู่บ้าน ชุมชน  
(โอนลด 50,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 

เพื่อปูองกันปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิและ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติด 

 

โครงการสนับสนุนการออก
หน่วยรับบรจิาคโลหิต 
(โอนลด 4,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 4,000 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ประชาชนในการช่วยเหลือ
สังคม 

 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 30,600 

เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจให้กับผู้ท าหนา้ที่
ประสานงานพลังแผ่นดินฯ 

 

โครงการโรงเรยีนสีขาวปลอด
ยาเสพตดิ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 
เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ
โลก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การต่อต้านยาเสพติด 

 

โครงการส่งเสริมพลังแผ่นดิน 
(ขจัดสิ้นปัญหายาเสพตดิ)  
หมู่ที่ 2,3,4,6,8  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 50,000 

เพื่อปูองกันและเฝูาระวัง
ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมบทบาทสตร ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 20,000 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทสตรีใหม้ีความ
เข้มแข็ง 

 

โครงการหมู่บ้านอบอุ่น 
สนับสนุนให้เล่นกีฬา  
พัฒนาความสามคัคี ส่งเสริม
ให้ท าความดีเพื่อชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,254,000 
เพื่อใหผู้้สูงอายไุดร้ับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 

 

โครงการเบี้ยยังชีพความ
พิการ (โอนเพิ่ม 100,000 ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,424,800 
เพื่อใหผู้้พิการไดร้ับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 

 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000 
เพื่อใหผู้้ปุวยเอดสไ์ด้รบัการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 

 

โครงการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  (เงินส ารองจ่าย) 

เงินรายได ้
150,000 

เพื่อปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตต าบล 

 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ีต าบล
หนองสูงใต้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 60,000 

เพื่อส่งเสริมการท างานของ
กองทุนสุขภาพระดับพ้ืนท่ี
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองสูงใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 
ส่งเสริม/สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต.หนองสูงใต้ 

 

แข่งขันกีฬาพ่อบ้าน แม่บ้าน
ต้านยาเสพติด 

เงินรายได ้
80,000 

เพื่อให้กลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้าน
ได้ออกก าลังกาย 
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 แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยา

เสพติด (โอนลด 50,000 บ.) 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 
เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
ได้ออกก าลังกายร่วมกัน 

 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 
เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีน ศพด. 
ได้ออกก าลังกายตามวัย 

 

รายจ่ายในการส่งทีมเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 
 (โอนลด 24,000 บ.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 50,000 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรัก
การก าลังกาย/ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

 

โครงการจดัหาวัสดุกีฬา 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 
เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ใน
การเล่นกีฬา และออกก าลัง 

 

โครงการพฒันาศักยภาพ 
ผู้บรหิาร พนกังาน พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. 
(โอนลด 112,840 บ.) 

เงินรายได ้

300,000 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
จนท. ส.อบต. ปฏิบตัิหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้างของ 
อปท.ระดับอ าเภอ ปี 2560 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง ตาม
แนวนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

 

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุฯ  
โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ 
60,300.- บาท 

เงินรายได ้

60,300 

อบรมให้ความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุฯ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  

 

3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรักษาความสะอาดของ
หมู่บ้าน และเพื่อสรา้งความ
เป็นระเบียบให้กับชุมชน 

 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรักษาความสะอาดของ
หมู่บ้าน และเพื่อสรา้งความ
เป็นระเบียบให้กับชุมชน 

 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรักษาความสะอาดของ
หมู่บ้าน และเพื่อสรา้งความ
เป็นระเบียบให้กับชุมชน 

 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรักษาความสะอาดของ
หมู่บ้าน และเพื่อสรา้งความ
เป็นระเบียบให้กับชุมชน 

 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรักษาความสะอาดของ
หมู่บ้าน และเพื่อสรา้งความ
เป็นระเบียบให้กับชุมชน 

 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 เพื่อรักษาความสะอาดของ
หมู่บ้าน และเพื่อสรา้งความ
เป็นระเบียบให้กับชุมชน 

 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 เพื่อรักษาความสะอาดของ
หมู่บ้าน และเพื่อสรา้งความ
เป็นระเบียบให้กับชุมชน 

 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรักษาความสะอาดของ
หมู่บ้าน และเพื่อสรา้งความ
เป็นระเบียบให้กับชุมชน 
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 โครงการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาไฟปุา 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปุา  

4 
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบบูรณาการ 

เงินรายได ้ 20,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

 

5 
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-    
 

6 
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

สืบสานต านานภมูิปัญญา
ท้องถิ่น (การท าขนมไทย) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพื่อถ่ายทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 

 

กิจกรรมวันโฮมเหง้าเผ่าผูไ้ทย 
ไหว้พระไกรสรราชฯ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

สืบสานงานประเพณีลอย
กระทง  (โอนลด 80,000.-) 

เงินรายได ้ 80,000 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

โครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี 
อ าเภอหนองสูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 สร้างความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 

โครงการงานกาชาด/งาน
ประจ าป ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

บูชาเคารพสิ่งศักดิส์ิทธ์ิใน
หมู่บ้าน บ้านหลุบปึ้ง  ม.1 

(โอนลด 7,500 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,500 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

บูชาเคารพสิ่งศักดิส์ิทธ์ิใน
หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง  ม.2 
(โอนลด 7,500 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,500 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

บูชาเคารพสิ่งศักดิส์ิทธ์ิใน
หมู่บ้านโคกหินกอง  ม.5 
(โอนลด 5,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

บูชาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
หมู่บ้านหนองแคน  ม.7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

บูชาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
หมู่บ้าน บ้านแวง  ม.3 
(แห่พระพุทธศิลาลักษณ์) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

สืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา( โอนลด 40,000 บ.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

 

งานค้ าคูณผูไ้ท ไหวเ้จดียห์ลวง
ปูุหล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 150,000 

อนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 
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วัตถุประสงค์ หมายเหต ุ

7 
บริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให ้
บริการของ อบต.หนองสูงใต ้
(โอนเพิ่ม  100,000 บาท) 

เงินรายได ้ 490,000 เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ มีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายระเบยีบ 
ในการปฏิบัติงาน 

 

โครงการคณุธรรมน าความรู ้
(วิถีธรรมน าการพัฒนา) 

เงินรายได ้ 10,000 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
อบต.เป็นผูม้ีคุณธรรม 

 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้
- บริการรับช าระภาษีนอก
สถานที ่(โอนลด 10,000 บาท) 

 

เงินรายได ้ 10,000 

 
เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ช าระภาษ ี

 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้
- ออกส ารวจ รับแบบแสดง
รายการทีด่ินและให้บริการ
ประชาชนผู้เสียภาษี 

 

เงินรายได ้ 10,000 

 
เพื่ออ านวยความสะดวก
และลดขั้นตอน แก่ผู้
ช าระภาษ ี

 

โครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  
(โอนลด 30,000 บาท) 

เงินรายได ้ 100,000 เพื่อพัฒนางานจัดเก็บ
รายได้ให้มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 
- รายจ่ายเพื่อประเมินความพึง
พอใจ (โอนลด 10,000 บาท) 

 

เงินรายได ้

 
10,000 

 
 
เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริการประชาชน 

 

- เครื่องปริ้นเตอร์  1 เครื่อง  
(กองคลัง) 

เงินรายได ้ 7,900 เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริการประชาชน 

 

- เครื่องส ารองไฟ  1 เครื่อง  
(กองคลัง) 

เงินรายได ้ 3,200 เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริการประชาชน 

 

- เครื่องปริ้นเตอร์   1 เครื่อง  
(กองการศึกษาฯ) 

เงินรายได ้ 7,900 เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริการประชาชน 

 

- วัสดุการเกษตร เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อให้ สนง.อบต.หนอง
สูงใต้ เกิดความนา่อยู ่

 

-คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 2 เครื่อง 
(กองคลัง) 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
42,000 บาท  (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 42,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริการประชาชน 

 

- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ (กอง
การศึกษาฯ )โอนตั้งเป็นรายการ
ใหม่ 4,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 4,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริการประชาชน 

 

- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้  
(กองคลัง)โอนตั้งเป็นรายการ
ใหม่ 15,800 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 15,800 เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริการประชาชน 

 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน จ านวน 2 ตู้   
(กองคลัง) โอนตั้งเป็นรายการ
ใหม่ 21,000 บาท   
 (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 21,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การบริการประชาชน 
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โครงการรณรงค์การเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

- - เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการประชุมสภา
ท้องถิ่น เพื่อให้สภา
ท้องถิ่นเข้มแข็ง 

 

 
 ค่ารับรองและพิธีการ งปม. 

20,000.-บ.  โอนเพิ่ม 
60,000.-บ. 

เงินรายได ้ 80,000 เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่   
(โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
40,000 บาท) 

เงินรายได ้ 40,000 จัดเวทีพบปะประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
รับทราบปัญหาต่าง ๆ 

 

ปรับปรุงห้องประชุม อบต.  
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
304,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 304,000 เพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างเหมาะสมและ
สะดวกสบาย 

 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ  
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
100,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 100,000 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาล 
ที่10 

 

ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
150,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 150,000 เพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างเหมาะสมและ
สะดวกสบาย 

 

ติดตั้งพัดลมอาคาร
อเนกประสงค์  
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
10,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 10,000 เพื่อระบายอากาศ
ภายในตัวอาคาร 

 

โต๊ะประชุม   
(โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
110,000 บาท) (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 110,000 เพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างเหมาะสมและ
สะดวกสบาย 

 

8 
พัฒนาแหล่งน้ า
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการทดสอบคณุภาพน้ า
อุปโภค บริโภค 

เงินรายได ้ 10,890 เพื่อตรวจสอบความ
สะอาดของแหล่งน้ าท่ีใช้
ในการผลติประปา 

 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

48,000 เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิต/ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
(โอนเพิ่ม 40,000 บาท ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

140,000 เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิต/ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

160,320 เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิต/ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

106,040 เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิต/ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 การคมนาคมสะดวก  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแวงใหม่ ม.8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

143,960 การคมนาคมสะดวก  
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองแคน ม.7 (กันเงิน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

89,680 การคมนาคมสะดวก  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเหล่าน้อย ม.4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

148,200 การคมนาคมสะดวก  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกกลาง ม.2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

116,280 การคมนาคมสะดวก  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านหลุบปึ้ง  ม.1 
สายบ้านนายราชมณเทียร – 
นานายสมเลี้ยว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 

การคมนาคมสะดวก  

 
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

ภายในหมู่บ้านโคกกลาง ม.2 
สายบ้านนางเบญจวรรณ – 
บ้านนายเกาะ  (กันเงิน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,720 

การคมนาคมสะดวก  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นแวง ม.3 
(กันเงิน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 149,400 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

 

ก่อสร้างรั้วพร้อมปาูยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองสูงใต ้

เงินรายได ้
348,000 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กนักเรยีน ศพด.อบต.
หนองสูงใต้ 

 

ปรับปรุงอาคารคลังเก็บพสัด ุ เงินรายได ้
260,000 

เพื่อให้อาคารมีความ
เหมาะสมในการใช้งาน 
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        ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม 73 โครงการ จ านวน 11,875,439.26 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
ก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความ
ยากจน 

10 947,900.00   9 642,458.91 

พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 44 10,153,486.00 32 9,227,713.40 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9 180,000.00 
9 

179,000.00 

ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและกระบวนการประชาสังคม 

1 19,362.00 1 19,362.00 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - - 0 0 
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

13 495,000.00 8 
354,198.00 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 14 1,555,800 5 539,382   
การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 2,056,490.00 9 1,092,522.75    

รวม 106 15,408,038.00 73 12,054,637.06 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

1 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและขจัด
ปัญหาความ
ยากจน 
 
 
 
 
 
 

โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  
(ร.ร.บ้านหลุบปึ้ง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 10,000 
กองการศึกษาฯ 

โครงการปูองกันและก าจัด
โรคด้านปศุสตัว์ (พิษสุนัขบ้า) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 17,038 
สนง.ปลัด อบต. 

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอาชีพฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 137,150 
สนง.ปลัด อบต. 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร  (หมู่ที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 136,001.15 กองช่าง 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร  (หมู่ที่ 4) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

101,800 50,539.18 
กองช่าง 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร  (หมู่ที่ 6) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 64,970.58 
กองช่าง 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านแวง  
ม.3 สายแยกนาติ้ว –  
นาตายาว             (กันเงิน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,600 - 
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

  
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านแวง  ม.6 
สายแยกนาติ้ว – นาเหล่า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000      148,000 
กองช่าง 

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจ า ต.หนองสูงใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 23,260 
สนง.ปลัด อบต. 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายนาห้วย
กระเบียน 

เงินรายได ้ 55,500 55,500 กองช่าง 

2 
พัฒนาคน 
และสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

ศูนย์อ านวยความปลอดภยั
ผู้ใช้รถใช้ถนน (จุดบริการ/จุด
ตรวจช่วงเทศกาล) ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

เงินรายได ้ 25,000 25,000.00 
 

 

สนง.ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อ านวยความปลอดภยั
ผู้ใช้รถใช้ถนน (จุดบริการ/จุด
ตรวจช่วงเทศกาล)ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เงินรายได ้ 25,000 24,992.00 
สนง.ปลัด อบต. 

โครงการอาหารกลางวัน 
(ศพด.) งบประมาณ 
406,700.-บาท   
โอนเพิ่ม 4,900.- บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

411,600 411,600 
กองการศึกษาฯ 

โครงการอาหารกลางวัน  
(ร.ร.ในสังกัด สพฐ.) 
งบประมาณ 1,072,000 บ.  
โอนเพิ่ม 12,000 บ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,084,000 1,072,000 
กองการศึกษาฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,000 
- กองการศึกษาฯ 

ค่าจัดการเรียนการสอน  
(ค่ารายหัวเด็ก) 
งบประมาณ 141,100.-บาท  
โอนเพิ่ม 1,700.- บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

142,800 142,800 
กองการศึกษาฯ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  เงินรายได ้ 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 
โครงการจดัหาเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้ง  
(ครุภัณฑ์การศึกษา) กนัเงิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000 - 
กองการศึกษาฯ 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 168,755.60 บ.  
โอนเพิ่ม 2,033.20  บ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,788.80 158,589.60 กองการศึกษาฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ร.ร.ในสังกัด สพฐ. 
งบประมาณ 544,898.40 บ.  
โอนเพิ่ม 6,098.80 บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

550,997.20 545,366.80 
กองการศึกษาฯ 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กต้าน
ยาเสพตดิบ้านแวง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 - กองการศึกษาฯ 
ร.ร.บ้านแวง 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กต้าน
ยาเสพตดิบ้านโคกหินกอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 - กองการศึกษาฯ 
ร.ร.โคกหินกอง 

 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เครือข่ายหนองสูงใต้  
ต้านยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

20,000 - กองการศึกษาฯ 
ร.ร.บ้านแวง 

โครงการเฝูาระวังและส่งเสริม
ทันตสุขภาพ 
ในโรงเรียน  
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 
ร.ร.บ้านเหล่าน้อย 

โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านจติอาสา  
ปีท่ี 3 โดยใช้หนองแวง 

 Love Model 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 
ร.ร.หนองแวง
วิทยาคม 

โครงการหน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลหนองสูงใต้ (FR) 
งบประมาณ 220,000 บาท  
โอนเพิ่ม 53,600 บาท 

เงินรายได ้ 273,600 273,600 
สนง.ปลัด อบต. 

โครงการปูองกันและก าจัด
โรคไขเ้ลือดออก (ชุมชนร่วม
ใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก
ต าบลหนองสูงใต้ ปี 2560) 
โอนลด 50,000 บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 - 
สนง.ปลัด อบต. 

 โครงการจดัหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
งบประมาณ 20,000 บาท  
โอนลด 15,000 บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 

720 
สนง.ปลัด อบต. 

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อลด
เสี่ยงลดโรค เบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 

30,000 
รพ.สต.โคกกลาง 

 
 โครงการเสรมิทักษะชีวิต

ปูองกันเอดส ์
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 
20,000 

รพ.สต.โคกกลาง 

สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน 
ของต าบลหนองสูงใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 60,000 

60,000 คณะกรรมการ  
อสม. 

ค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) 
 

เงินรายได ้ 144,000 139,500 สนง.ปลัด อบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ในหมู่บ้าน ชุมชน  
(โอนลด 50,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 

- สนง.ปลัด อบต. 

โครงการสนับสนุนการออก
หน่วยรับบรจิาคโลหิต 
(โอนลด 4,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 4,000 

- สนง.ปลัด อบต. 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 30,600 

- สนง.ปลัด อบต. 

โครงการโรงเรยีนสีขาวปลอด
ยาเสพตดิ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 
30,000 สถานีต ารวจภูธร

หนองสูงใต ้
กิจกรรมวันต่อต้าน 
ยาเสพตดิโลก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 - สนง.ปลัด อบต. 

โครงการส่งเสริมพลังแผ่นดิน 
(ขจัดสิ้นปัญหายาเสพตดิ)  
หมู่ที่ 2,3,4,6,8  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 50,000 

50,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมูที ่2,3,4,6,8 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมบทบาทสตร ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 
20,000 คณะกรรมการ

สตรี ต.หนองสูงใต ้
โครงการหมู่บ้านอบอุ่น 
สนับสนุนให้เล่นกีฬา  
พัฒนาความสามคัคี ส่งเสริม
ให้ท าความดีเพื่อชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 

15,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้าน
หลุบปึ้ง  หมูที ่1 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,254,000 4,084,800 
สนง.ปลัด อบต. 

โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ 
(โอนเพิ่ม 100,000 ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,424,800 1,421,600 สนง.ปลัด อบต. 

โครงการเบีย้ยังชีพผูปุ้วยเอดส ์
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000 29,500 สนง.ปลัด อบต. 

โครงการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  (เงินส ารองจ่าย) 

เงินรายได ้
150,000 

94,200 สนง.ปลัด อบต. 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ีต าบลหนอง
สูงใต้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 60,000 

60,000 คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองสูงใต ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 
- คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
แข่งขันกีฬาพ่อบ้าน แม่บ้าน
ต้านยาเสพติด 

เงินรายได ้
80,000 

80,000 กองการศึกษาฯ 

 
 แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยา

เสพติด (โอนลด 50,000 บ.) 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 
- กองการศึกษาฯ 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 
15,485 กองการศึกษาฯ 

รายจ่ายในการส่งทีม 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 (โอนลด 24,000 บ.) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 26,000 กองการศึกษาฯ 



17 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

โครงการจดัหาวัสดุกีฬา 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 
กองการศึกษาฯ 

โครงการพฒันาศักยภาพ 
ผู้บรหิาร พนกังาน พนักงานจา้ง 
สมาชิก อบต. 
(โอนลด 112,840 บ.) 

เงินรายได ้

300,000 187,160 สนง.ปลัด อบต. 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้างของ 
อปท.ระดับอ าเภอ ปี 2560 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000 19,500 ทต.หนองสูงเหนือ 

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณฯ  โอนมา
ตั้งเป็นรายการใหม่ 60,300.- 
บาท 

เงินรายได ้

60,300 60,300 สนง.ปลัด อบต. 

3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 15,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 15,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

 
 โครงการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาไฟปุา 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 29,000 สนง.ปลัด อบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

4 
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบบูรณาการ 

เงินรายได ้ 20,000 19,362 สนง.ปลัด อบต. 

5 
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-    
 

6 
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

สืบสานต านานภมูิปัญญา
ท้องถิ่น (การท าขนมไทย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

กิจกรรมวันโฮมเหง้าเผ่าผูไ้ทย 
ไหว้พระไกรสรราชฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 

สืบสานงานประเพณีลอย
กระทง  (โอนลด 80,000.-) 

เงินรายได ้ 80,000 
- 

กองการศึกษาฯ 

โครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 99,198 สนง.ปลัด อบต. 

โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี 
อ าเภอหนองสูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 10,000 
กองการศึกษาฯ 

โครงการงานกาชาด/ 

งานประจ าป ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 
30,000 

กองการศึกษาฯ 

บูชาเคารพสิ่งศักดิส์ิทธ์ิใน
หมู่บ้าน บ้านหลุบปึ้ง  ม.1 

(โอนลด 7,500 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,500 
- 

กองการศึกษาฯ 

บูชาเคารพสิ่งศักดิส์ิทธ์ิใน
หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง  ม.2 
(โอนลด 7,500 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,500 
- 

กองการศึกษาฯ 

บูชาเคารพสิ่งศักดิส์ิทธ์ิใน
หมู่บ้านโคกหินกอง  ม.5 
(โอนลด 5,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 
- 

กองการศึกษาฯ 

บูชาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
หมู่บ้านหนองแคน  ม.7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 5,000 
กองการศึกษาฯ 

บูชาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
หมู่บ้าน บ้านแวง  ม.3 
(แห่พระพุทธศิลาลักษณ์) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 
30,000 

กองการศึกษาฯ 

สืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

( โอนลด 40,000 บ.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 
- 

กองการศึกษาฯ 

งานค้ าคูณผูไ้ท ไหวเ้จดียห์ลวง
ปูุหล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 150,000 150,000 

กองการศึกษาฯ 

7 
บริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให ้
บริการของ อบต.หนองสูงใต ้
(โอนเพิ่ม  100,000 บาท) 
 

เงินรายได ้ 490,000 411,750 สนง.ปลัด อบต. 
กองการศึกษาฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

โครงการคณุธรรมน าความรู ้
(วิถีธรรมน าการพัฒนา) 

เงินรายได ้ 10,000 8,765  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้
- บริการรับช าระภาษีนอก
สถานที ่(โอนลด 10,000 บาท) 

 

เงินรายได ้ 10,000 
- 
 

กองคลัง 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้
- ออกส ารวจ รับแบบแสดง
รายการทีด่ินและให้บริการ
ประชาชนผู้เสียภาษี 

 

เงินรายได ้ 10,000 

 
 
- 
 

กองคลัง 

โครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  
(โอนลด 30,000 บาท) 

เงินรายได ้ 100,000 35,783.55 กองคลัง 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 
- รายจ่ายเพื่อประเมินความ
พึงพอใจ (โอนลด 10,000 บ.) 

 

เงินรายได ้

 
10,000  

- 

สนง.ปลัด อบต. 

- เครื่องปริ้นเตอร์  1 เครื่อง  
(กองคลัง) 

เงินรายได ้ 7,900 7,900 กองคลัง 

- เครื่องส ารองไฟ  1 เครื่อง  
(กองคลัง) 

เงินรายได ้ 3,200 3,200 กองคลัง 

- เครื่องปริ้นเตอร์   1 เครื่อง  
(กองการศึกษาฯ) 

เงินรายได ้ 7,900 7,900 กองการศึกษาฯ 

- วัสดุการเกษตร เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 11,911 สนง.ปลัด อบต. 

-คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 2 เครื่อง 
(กองคลัง) 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
42,000 บาท  (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 42,000 - กองคลัง 

- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ (กอง
การศึกษาฯ )โอนตั้งเป็นรายการ
ใหม่ 4,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 4,000 - กองการศึกษาฯ 

- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 
ตู้  (กองคลัง)โอนตั้งเป็น
รายการใหม่ 15,800 บาท   
(กันเงิน) 

เงินรายได ้ 15,800 - กองคลัง 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน จ านวน 5 ตู้   
(กองคลัง) โอนตั้งเป็นรายการ
ใหม่ 21,000 บาท   
 (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 21,000 - กองคลัง 

โครงการรณรงค์การเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

- - - สนง.ปลัด อบต. 

 
 ค่ารับรองและพิธีการ  

งบประมาณ 20,000 บาท  
โอนเพิ่ม 60,000 บาท 

เงินรายได ้ 80,000 78,867 สนง.ปลัด อบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่   
(โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
40,000 บาท) 

เงินรายได ้ 40,000 40,000 สนง.ปลัด อบต. 

ปรับปรุงห้องประชุม อบต.  
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
304,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 304,000 - สนง.ปลัด อบต. 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ  
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
100,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 100,000 - สนง.ปลัด อบต. 

ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
150,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 150,000 - สนง.ปลัด อบต. 

ติดตั้งพัดลมอาคาร
อเนกประสงค์  
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
10,000 บาท   (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 10,000 - สนง.ปลัด อบต. 

โต๊ะประชุม   
(โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
110,000 บาท) (กันเงิน) 

เงินรายได ้ 110,000 - สนง.ปลัด อบต. 

8 
พัฒนาแหล่งน้ า
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการทดสอบคณุภาพน้ า
อุปโภค บริโภค 

เงินรายได ้ 10,890 - กองช่าง 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

48,000 47,762.62 กองช่าง 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
(โอนเพิ่ม 40,000 บาท ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

140,000 135,953.61 กองช่าง 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

160,320 158,167.50 กองช่าง 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

106,040 94,839.02 กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 149,500 กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแวงใหม่ ม.8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

143,960 143,500 กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองแคน ม.7 (กันเงิน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

89,680 - กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเหล่าน้อย ม.4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

148,200 147,000 กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกกลาง ม.2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

116,280 116,000 กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านหลุบปึ้ง  ม.1 
สายบ้านนายราชมณเทียร – 
นานายสมเลี้ยว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 99,800 กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วงเงิน 

ตามสญัญา 
หน่วยด าเนินการ 

 
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

ภายในหมู่บ้านโคกกลาง ม.2 
สายบ้านนางเบญจวรรณ – 
บ้านนายเกาะ  (กันเงิน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,720 - 

กองช่าง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นแวง ม.3 
(กันเงิน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 149,400 - 

กองช่าง 

ก่อสร้างรั้วพร้อมปาูยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองสูงใต ้

เงินรายได ้
348,000 

- กองช่าง 

ปรับปรุงอาคารคลังเก็บพสัด ุ เงินรายได ้ 260,000 - กองช่าง 

 

ช.การใช้จ่ายเงินสะสม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้  มีการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 12 โครง เป็นเงิน 3,006,220 บาท  

โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ มีมติอนุมัตใินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ โครงการ 
จ านวนเงินท่ีอนุมัติ

ให้จ่ายขาด 
เบิกจ่ายแล้ว หมายเหต ุ

1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่า
น้อย ม.4  สายบ้านเหล่าน้อย – นาปะเข 

100,000 99,500 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแวง
ใหม่  ม.8 สายบ้านแวงใหม่ – บ้านค า 

250,000 249,000 
 

3 โครงการก่อสร้างตลาดริมทางบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 150,000 148,960  
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบปึ้ง  ม.1 99,120 99,000  
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวง   ม.3 247,800 247,000  
6 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเหล่าน้อย ม.4 99,800 99,500  
7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.7 64,500 64,500  
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวง   ม.6 395,000 394,500  
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านโคกกลาง  ม.2 250,000 249,500  
10 โครงการซ่อมสร้างคลองดาดคอนกรีตห้วยคล้อ  

บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1 
500,000 499,000  

11 โครงการซ่อมสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านโคกหิน
กอง หมู่ที่ 5 

500,000 499,500 
 

12 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยแบบบูรณาการ 350,000 318,650 คงเหลือ 31,350 บาท  
ยังมีบางกิจกรรม 
ที่ยังไม่แล้วเสรจ็ 
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ซ. โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  14 โครงการ ดังนี้  

ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านแวง  ม.3 สายแยกนาต้ิว – นาตายาว   10,600  
2 จัดหาเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง (ครุภัณฑ์การศึกษา) 180,000  
3 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (โอนลด 30,000 บาท) 100,000  
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

-คอมพิวตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง (กองคลัง) โอนตั้งเป็นรายการใหม่  42,000 
 

-โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ (กองการศึกษาฯ ) โอนตั้งเป็นรายการใหม่  4,000  

-ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้  (กองคลัง) โอนตั้งเป็นรายการใหม่  15,800  

-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน จ านวน 5 ตู้  (กองคลัง) โอนตั้งเป็นรายการใหม่  21,000  

5 ปรับปรุงห้องประชุม อบต. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  304,000  
6 ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ โอนตั้งเป็นรายการใหม่  100,000  
7 ชุดไมโครโฟนห้องประชุม  โอนตั้งเป็นรายการใหม่  150,000  
8 ติดตั้งพัดลมอาคารอเนกประสงค์ โอนตั้งเป็นรายการใหม ่ 10,000  
9 โต๊ะประชุม  โอนตั้งเป็นรายการใหม่  110,000  
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคน ม.7  89,680  
11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโคกกลาง ม.2 

สายบ้านนางเบญจวรรณ – บ้านนายเกาะ   
85,720 

 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้านแวง ม.3  149,400  
13 ก่อสร้างรั้วพร้อมปาูยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 

โอนตั้งเป็นรายการใหม ่
348,000  

14 ปรับปรุงอาคารคลังเก็บพสัดุ โอนตั้งเป็นรายการใหม ่ 260,000  
 
ฌ. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  19 โครงการ  ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 16,000  
2 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กต้านยาเสพติดบ้านแวง 10,000  
3 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กต้านยาเสพติดบ้านโคกหินกอง 10,000  
4 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเครือข่ายหนองสูงใต้ ต้านยาเสพติด 20,000  
5 ปูองกันและก าจัดโรคไข้เลือดออก  

(ชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ต.หนองสูงใต้ ปี 2560)  
50,000 

 

6 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
ในหมู่บ้าน ชุมชน (โอนลด 50,000 บาท) 

50,000 
 

7 โครงการสนับสนุนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
(โอนลด 4,000 บาท) 

4,000 
 

8 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
ผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ 

30,600 
 

9 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิโลก 10,000  
10 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ีต าบลหนองสูงใต ้ 50,000  
11 แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด (โอนลด 50,000 บ.) 50,000  
12 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง  (โอนลด 80,000.-) 80,000  
13 โครงการบูชาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในหมู่บ้าน บ้านหลุบปึ้ง  ม.1 

(โอนลด 7,500 บาท) 
7,500 
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ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
14 โครงการบูชาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง  ม.2 

(โอนลด 7,500 บาท) 
7,500 

 

15 โครงการบูชาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในหมู่บ้านโคกหินกอง  ม.5 
(โอนลด 5,000 บาท) 

5,000 
 

16 โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา 

(โอนลด 40,000 บาท) 
40,000 

 

17 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
- บริการรับช าระภาษีนอกสถานท่ี (โอนลด 10,000 บาท) 

10,000 
 

18 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
- ออกส ารวจ รับแบบแสดงรายการที่ดินและให้บริการประชาชนผูเ้สยีภาษ ี

10,000 
 

19 โครงการทดสอบคณุภาพน้ าอุปโภค บริโภค 10,890  

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย  มีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ เพ่ือ
จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ใน
ระยะต่อไป 
         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
  

( นางทรัพย์ศิริ  ชาลีพล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 


