
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ

      *******************************************
             ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2559 ขอ 13(3) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอ
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละ สองครั้ง  ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม
  
             ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5)
จาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ

ก. วิสัยทัศน ของ อบต.หนองปลิง  
    "บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล การศึกษาเดน เนนอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนนาอยู ควบคู
เศรษฐกิจด"ี 
ข. พันธกิจ ของอบต.หนองปลิง  
    ๑. จัดหาและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมทุกดาน
    ๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนใหครอบคลุมและทั่วถึง
    ๓. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงเรียบรอย
    ๔.สงเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
    ๕.สงเสริม พัฒนาอาชีพและเสริมสรางรายไดแกประชาชน
    ๖.สงเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หนองปลิงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
ไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        1. จัดหาและพัฒนาแหลงนําเพื่อการเกษตร
        2. การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
        3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการ
  
  
  
  
  
  

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561

******************************************* 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม  ของทุกป

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
30 (5) อบต. หนองปลิง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช

จาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต. หนองปลิง ดังนี้

  

บาล การศึกษาเดน เนนอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนนาอยู ควบคู

จัดหาและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมทุกดาน  
นาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนใหครอบคลุมและทั่วถึง  

สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงเรียบรอย  
สงเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น  
สงเสริม พัฒนาอาชีพและเสริมสรางรายไดแกประชาชน  

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

หนองปลิงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการเกษตร 

วพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการดานก 

2561 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
งปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

ของทุกป 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
หนองปลิง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช

จาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา 
งนี้ 

บาล การศึกษาเดน เนนอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนนาอยู ควบคู

 

หนองปลิงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
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  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว 
        1. การอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        2. จัดใหมีและการบํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ผักพอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
        3. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 
        1. 1.การสงเสริมและสนับสนุนกสนศึกษา 
        2. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        3. การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการและสงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดสและผูยากจน 
        4. สงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
        5. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันควบคุมโรค 
        6. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน อาสาสมัครและองคกรเอกชน 
 
    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
        1. การพัฒนาและฟนฟูและอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี 
 
    การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
        2. การพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
        3. การแกไขปญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 
        4. การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
        5. การบริการประชาชน 
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ง. การวางแผน 
    อบต.หนองปลิง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
    อบต.หนองปลิง ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการ
ที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7 173,550,000.00 8 173,600,000.00 8 173,600,000.00 9 173,650,000.00

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

14 1,050,000.00 17 1,190,000.00 17 1,190,000.00 17 1,190,000.00

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

38 12,661,000.00 45 16,400,800.00 43 14,350,800.00 44 14,452,800.00

ยุทธศาสตรการพัม
นา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดลุยั่งยืน 

6 190,000.00 7 200,000.00 7 200,000.00 7 200,000.00

ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

59 26,184,000.00 62 109,952,000.00 57 109,155,000.00 57 108,885,000.00

รวม 124 213,635,000.00 139 301,342,800.00 132 298,495,800.00 134 298,377,800.00
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จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.หนองปลิง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใน
ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 77 โครงการ งบประมาณ 15,773,770 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

    

  ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 40,000.00 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว 12 490,000.00 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 30 7,950,000.00 

  ยุทธศาสตรการพัมนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุยั่งยืน 5 209,120.00 

  ยุทธศาสตรการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 29 7,084,650.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองปลิง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสงเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมตาม
พระราชดําริตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 40,000.00 สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมตามแนว
พระราชดําริตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนตําบลหนอง
ปลิง 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการเกี่ยวกับ
การจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ 

 150,000.00 อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

จัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ตางๆ 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เขาพรรษา 

 5,000.00 อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญยา
ทองถิ่น 

จัดกิจกรรมในวัน
เขาพรรษา 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจัดงานวันวิ
สาขบูชา 

 5,000.00 อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

จัดกิจกรรมในวันวิสาขบู
ชา 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการเตรียมการ
รับเสด็จ 

 20,000.00 เพื่อเตรียมรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว,สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
ตลอดจนบรม
วงศืศานุวงศ 
ตัวแทนพระองค 

ครั้ง 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ

โครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ 

 80,000.00 เพื่อใหเกิดความรัก
สมัครสมานสามัคี 

ตําบลหนองปลิง 



ทองเที่ยว 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษสืบ
สานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 30,000.00 อนุรักษสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ครั้ง 

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 

 30,000.00 สงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

ตําบลหนองปลิง 

9. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรม
การประกอบอาชีพ 

 40,000.00 เพื่อเปนการสงเสริม
อาชีพ สรางงาน 
สรางรายได 

ฝกอบรมอาชีพให
ประชาชนในเขตตําบล
หนองปลิง ปละ 1 ครั้ง 

10. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมกลุมแมบาน
และกลุมสตรี 

 20,000.00 สงเสริมกิจกรรม
กลุมแมบานและ
กลุมสตรี 

หมู1 - หมู 8 

11. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

 50,000.00 เพื่ออนุรักษและ
สงเสริมใหประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นได
แลกเปลี่ยนไปสู
อนุชนรุนหลัง 

ประชาชนตําบลหนอง
ปลิง 

12. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการพานองทอง
ธรรมะ 

 30,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนให
นักเรียนนักศึกษา
และเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชน 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม
แกผูบริหาร 
สมาชิก อบต.และ
พนักงานขององคืกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 30,000.00 เพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร สมาชิก อบต. 
และพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการคาอาหาร
เสริม(นม)ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 88,000.00 เพื่อใหเด็กเล็ก 
นักเรียนไดรับ
สารอาหารครบถวน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง 



หมู 2, หมู 5 และมีประโยชนตอ
รางกาย 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
หมู 2 หมู 5 

 220,500.00 เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหารที่
ครบถวนและมี
ประโยชนตอ
รางกาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการวันเด็ก
แหงชาต ิ

 40,000.00 เพื่อใหเด็กมีดอกาส
ไดแสดง
ความสามารถและ
รวมกิจกรรมตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง 

17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
(คาจัดการเรียนการ
สอน) 

 76,500.00 เด็กมีพัมนาการ
เรียนรู 

สื่ออุปกรณการเรียนการ
สอน 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
กีฬาตําบลหนองปลิง 

 20,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนให
ประชาชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
และมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

ซื้ออุปกรณกีฬาใหกับหมุ
บานทั้ง 8 หมูบาน 

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรพัยากรมนุษย 

โครงการแขงขัน
กีฬา อบต. หนอง
ปลิงตานยาเสพติด 

 120,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนให
ประชาชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
และรักการออก
กําลังกาย 

จัดการแขงขันกีฬาป
ละ 1 ครั้ง 

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงตัว
นักกีฬาเขารวม
แขงขนักีฬา ตานยา
เสพติด 

 160,000.00 เพื่อใหผูนําชุมชน
และประชาชนใน
ทองถิ่น ไดเห็น
ความสําคัญของการ
แขงขันกีฬา การ
ออกกําลังกายและ
เปนการสรางความ
รักความสามัคคี 

จัดการแขงขันกีฬาป
ละ 1 ครั้งคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาขาราชการ 
พนักงานจาง/กํานัน
ผูใหญบาน ในเขตตําบล
หนองปลิง 

  
  
  

21. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

 100,000.00 เพื่อใหรูจักปองกัน
ตัวเองจากโรคตางๆ 

ทรายอะเบท, น้ํายาพน
หมอกควัน,เวชภัณฑ
,วัคซีน ฯลฯ 



22. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

 30,000.00 เพื่อปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
ปละหนึ่งครั้ง 

23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการรณรงคพน
หมอกควันเพื่อ
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

 30,000.00 เพื่อปองกันการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก 

เขตตําบลหนองปลิง 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการแกไขปญหา
ความยากจน 

 40,000.00 เพื่อแกไขปญญา
ความยากจนใหกับ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลหนอง
ปลิง 

แกไขปญหาความ
ยากจน ม. 1- 8 ป
ละ 1 ครั้ง 

25. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการวันผูสูงวัย
ไทหนองปลิง 

 40,000.00 สงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในเชตพื้นที่
ตําบลหนองปลิง 

ผูสูงอายุตําบลหนองปลิง 

26. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 3,420,000.00 เพื่อชวยเหลือ
ผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผูสูงอายุในเขตตําบล
หนองปลิง 

27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูพิการ 

 1,440,000.00 ชวยเหลือผูพิการให
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผูพิการในเขตตําบล
หนองปลิง 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

 8,500.00 เพื่อชวยเหลือผุ
เอดสใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผูปวยเอดส
จํานวน 1 ราย 

29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต. หนอง
ปลิง 

 60,500.00 เพื่อสงเสริมสุขภาพ จํานวน 8 หมูบาน 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสมทบ
กองทุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลหนองปลิง 

 50,000.00 เพื่อสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลหนอง
ปลิง 

ประชาชนตําบลหนอง
ปลิง 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
บานโคกมะนาว
ทันสมัย 

 580,000.00 เพื่อใหเด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนไดรับ
สารอาหารที่
ครบถวนและมี
ประโยชนตอ
รางกาย 

จํานวน 1 แหง 



32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบานหองปลิง 

 640,000.00 เพื่อใหเด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนไดรับ
สารอาหารครบถวน
และมีประโยชนตอ
รางกาย 

จํานวน 1 แหง 

33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการคาอาหาร
เสริม(นม) 
จํานวน 2 แหง คือ
โรงเรียนบานโคก
มะนาวทันสมัย,
โรงเรียนชุมชนบาน
หนองปลิง 

 585,000.00 เพื่อใหเด็กเล็ก 
นักเรียนไดรับ
สารอาหารครบถวน
และมีประโยชนตอ
รางกาย 

โรงเรียนบานโคกมะนาว
ทันสมัย,โรงเรียนชุมชน
บานหนองปลิง 

34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโคกมะนาว หมู
ที ่2 

 27,000.00 เพื่อใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรม 

ขนาดพ้ืนที่ไมนอย
กวา 105.55 ตรม. 
ปริมาตรคอนกรีตไมนอย
กวา 10.36 ลบ.ม. 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการกอสรางเท
ลานคอนกรีตลาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หนองปลิง หมู 5 

 14,000.00 เพื่อใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรม 

พื้นที่ไมนอย
กวา 76.46 ตร.ม. 
ปริมาตรคอนกรีตไมนอย
กวา 5.45 ลบ.ม. 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ม.1 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดานสาธารร
สุข 

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารรสุข ม. 1 

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณะสุข ม.2 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ม.2 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ม. 3 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดานสาะารร
สุข 

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารรสุข ม. 3 

39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ม. 4 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารรสุข ม.4 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ม. 5 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดานสาธารร
สุข 

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารรสุข ม. 5 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ม.6 

 20,000.00 เพือใหประชาชนมี
ความรูดารสาธารร
สุข 

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารรสุข ม. 6 



42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ม. 7 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดานสาธารร
สุข 

1 

43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ม. 8 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดาน
สาธารณสุข 

หมูที่ 1 

44. ยุทธศาสตรการพัม
นา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

 30,000.00 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนรูจัก
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

ประชาชน หมู 1 -
 หมู 8 

45. ยุทธศาสตรการพัม
นา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 

  
  

โครงการ "รักน้ํา รัก
ปา รักแผนดิน" 

 30,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึก
ให "รักน้ํา รักปา 
รักษาแผนดิน" 

ประชาชน หมู 1 -
 หมู 8 

46. ยุทธศาสตรการพัม
นา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 

โครงการสราง
จิตสํานึกในการ
กําจัดขยะ ดูแล
รักษาความสะอาด
ในแหลงน้ําและ
ชุมชน 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชน
รูจักวิธีกําจัดขยะที่
ถูกตอง 

ประชาชนในเขตตําบล
หนองปลิง 

47. ยุทธศาสตรการพัม
นา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 

โครงการสงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 30,000.00 ประชาชนมีความรู
มองเห็นความสําคัญ
ของปาชุมชน 

ประชาชนตําบลหนอง
ปลิง 

48. ยุทธศาสตรการพัม
นา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

 99,120.00 เพื่อใหมีวัสดุ
การเกษตรไวใช
อยางเพียงพอ 

อบต. หนองปลิง 

49. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองผักเทียม 
หมู 1 

เงินสะสม 147,000.00 เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมได
อยางสะดวก 

บานหนองผักเทียม 
หมู 1 



50. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมอืงที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอ
พักน้ําบานหนองผัก
เทียม หมูที่ 1 

 400,000.00 ระบายนําไดรวดเร็ว บานหนองผักเทียม หมู
ที ่1 

51. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน 
บานดคกมะนาว หมู
ที ่2 

เงินสะสม 719,000.00 เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมได
อยางสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

52. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

  
  
  

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา บาน
ทันสมัย หมูที่ 3 

 290,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

บานทันสมัย หมูที่ 3 

53. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอ
พักน้ํา บานทรายคํา 
หมูที่ 4 

เงินสะสม 698,000.00 ระบายน้ําไดรวดเร็ว บานทรายคํา หมูที่ 4 

54. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมูบาน บานทราย
คํา หมูที่ 4 

เงินสะสม 200,000.00 เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมได
อยางสะดวก 

บานทรายคํา หมูที่ 4 

55. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองปลิง หมู
ที ่5 

เงินสะสม 219,000.00 เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมได
อยางสะดวก 

บานหนองปลิง หมูที่ 5 

56. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา บาน
หนองปลิง หมูที่ 5 

 270,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

บานหนองปลิง หมูที่ 5 

57. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ

โครงการกอสรางรั้ว
คอนกรีตรอบพื้นที่

 350,000.00 เพื่อปองกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

บานโนนสมบูรณ หมู
ที ่6 



บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

สาธารณะ บานโนน
สมบูรณ หมูที่ 6 

58. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน 
บานศรีเมือง หมูที่ 7 

เงินสะสม 800,000.00 เพื่ออใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมได
อยางสะดวก 

บานศรีเมือง หมูที่ 7 

59. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํา บาน
หนองปลิงใหม หมู
ที ่8 

 400,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

บานหนองปลิงใหม หมู
ที ่8 

60. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน 
หมูที่ 8 เชื่อมตอ 
บานทรายคํา หมู
ที ่4 

เงินสะสม 379,000.00 เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมได
อยางสะดวก 

บานหนองปลิงใหม หมู
ที ่8 

61. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมัน่คง 

โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรภายใน
ตําบลหนองปลิง 

เงินสะสม 254,000.00 ใชเปนเสนทาง
สัญฐรไปมา 

หมู1 - หมู 8 

62. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 

 269,950.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ 

คณะผูบริหารสมาชิก
และเจาหนา อบต. 
หนองปลิง ตัวแทนกลุม
อาชีพ ปละ 1 ครั้ง 

63. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการคาใชจาย
สํารับการเลือกตั้ง 

 200,000.00 เพื่อใหประชาชนรู
และเขาใจเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและมี
สวนรวมในการ
เลือกตั้ง 

เลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาฯ 
จํานวน 1 ครั้ง 

64. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบบาน/
ตําบลและแผน
ชุมชน 

 10,000.00 เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ
และแผนชุมชน 

ออกประชาคม หมูบาน
ในตําบลหนองปลิง 
หมู 1 - 8 

65. ยุทธศาสตรการ โครงการประโยชน  551,700.00 เพื่อสรางขวัญและ พนักงานสวนตําบลแลพ



บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ตอบแทนอื่นๆ
สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงาน
จางเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) 

กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานจาง 

66. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

  
  
  
  

โครงการปรับปรุง
เว็บไซด อบต. หนอง
ปลิง 

 5,000.00 เพื่อของเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขางสาร
ของ อบต. 

ปรับปรุงเว็บ
ไชด ของ อบต. 1 ครั้ง/
ป 

67. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการประเมิน
ความพึ่งพอใจของ
ประชาชนในการรับ
บริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 30,000.00 เพื่อเปนคาใชจายใน
การจางหนวยงานที่
เปนกลางประเมิน
ความพึ่งพอใจของ
ประชาชนในการรับ
บริการของ อบต. 
หนองปลิง 

ประชาชนตําบลหนอง
ปลิง 

68. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการการซักซอม
เตรียมความพรอมใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย 

 20,000.00 เพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับ อปพร. 
ในการปฎิบัติหนาที่
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝกอบรมสามาชิก ให 
อปพร. ปละ 1 ครั้ง 

69. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางทองถนน 

 80,000.00 ปองกันการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ 

ตั้งจุดตรวจ,ฝกอบรม 

70. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการรณรงค
ปองกันไฟปาและ
หมอกควัน 

 20,000.00 เพื่อปองกันการเกิด
ไฟปาและหมอก
ควัน 

เขตตําบลหนองปลิง 

71. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการสนับ
สนับสนุนกิจกรรม
ศูนย อปพร. ตําบล
หนองปลิง 

 50,000.00 เพื่อใหสมาชิก อป
พร. มีความรูความ
ชํานาญ 

สมาชิก อปพร. ในเขต
ตําบลหนองปลิง 



และความมั่นคง 

72. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
แกศูนย อปพร. 

 20,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหแกศูนย อปพร. 
ในการรักษาความ
สงเรียบรอย 

วัสดุอุปกรณที่จําเปนใน
การบริการจัดการศูนยฯ
ใหแกศูนย อปพร. 

73. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการฝกอบรม
การปองกันและ
แกไขปยหายาเสพ
ติด 

 65,000.00 เพื่อใหรูจักการ
ปองกันตัวเองจาก
พิษภัยของยาเสพ
ติด 

ประชาชนตําบลหนอง
ปลิง 

74. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการปรับปรุง
อาคาร
สํานักงาน อบต. 
หนองปลิง 

 107,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของ
เจาหนาที่ 

ขนาดความ
ยาว 15.00 ม. 
กวาง 3.70 ม. 

75. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการปรับปรุง
หองน้ํา อบต. หนอง
ปลิง 

 100,000.00 เพื่อใหมีหองน้ําที่ถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงหองน้ํา อบต. 
หนองปลิง 

76. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการฝกอบรม
สงเสริมพัมนา
บุคลากร 

 30,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู 
พัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานของ
บุคลากรใน อบต. 

คณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง 

77. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมูบาน บาน
ทันสมัย หมูที่ 3 

เงินสะสม 400,000.00 เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไปมา
ไดสะดวก 

ขนาดความ
กวาง 5.00 ม. 
ยาว 143.00. ม. 
หนา 0.15 ม. 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณอบต.หนองปลิง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมตาม
พระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 40,000.00 15,000.00 พิษณุทัวร 23/05/2561 2 

  500.00 
รานนาคะ
อินทร 

24/05/2561 1 

  19,350.00 
นายอนุทิน 
ลามคํา 

24/05/2561 1 

รวม 34,850.00       

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการเกีย่วกับการจดั
งานรัฐพิธีตางๆ 

 150,000.00 30,000.00 รานธนบูลย 24/10/2560 1 

  5,959.00 
หจก.วิเศษ
วัสดุกอสราง 

24/10/2560 1 

  1,500.00 
รานจันทร
ทิพย 

19/10/2560 1 

  26,350.00 
รานวาริชคา
ไม 

24/10/2560 1 

  15,000.00 รานจรรยา 24/10/2560 1 

  23,000.00 
นางจีน รม
เกษ 

17/10/2560 1 

  3,240.00 

ราน ถูก 
ป ซูเปอรส
โตร 

17/10/2560 1 

  10,784.00 รานรุงลดา 17/10/2560 1 

  4,940.00 
รานนาคะ
อินทร 

24/10/2560 1 

  3,485.00 
รานราชยาน
ยนต ๒ 

24/10/2560 1 

  3,900.00 
รานยื่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

24/10/2560 1 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  1,110.00 รานจรรยา 24/10/2560 1 

  3,200.00 
รานปญญาโปร
ดักส 

24/10/2560 1 

รวม 132,468.00       

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว 

โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
เขาพรรษา 

 5,000.00 1,800.00 นายมา
โนชย พองพรหม 

23/07/2561 5 

  3,200.00 
นางจงจิต บัณฑุ
โอภาสวงศ 

23/07/2561 5 

รวม 5,000.00       

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว 

โครงการจดังานวันวิ
สาขบูชา 

 5,000.00 1,000.00 ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

28/05/2561 1 

  2,000.00 
นายนิตธพิล มะลิ
ทอง 

28/05/2561 1 

รวม 3,000.00       

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว 

โครงการเตรยีมการ
รับเสด็จ 

 20,000.00 9,000.00 ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

16/03/2561 2 

  1,500.00 
นายประวิทย คะ
ดูลย 

16/03/2561 2 

  1,500.00 
นายจิระศักดิ์ 
สรอยคํา 

16/03/2561 2 

  1,500.00 
นายมนัส อาจ
ไพรินทร 

16/03/2561 2 

  1,500.00 
นายเกียรติ
พงษ นรินทร 

16/03/2561 2 

  1,500.00 
นายสมปอง สา
รีนันท 

16/03/2561 2 

  2,000.00 
นายสุพล ผิวบุญ
เรือง 

16/03/2561 2 

รวม 18,500.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
และการทองเที่ยว 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมกลุม
แมบานและกลุม
สตร ี

 20,000.00 500.00 ราน นาคะ
อินทร 

29/06/2561 3 

  6,000.00 
นายสฤษธิ ์ขวง
ทิพย 

29/06/2561 3 

  4,400.00 นางนิตยา บิดร 02/07/2561 1 

  1,100.00 
นางฉวี แกวพะ
เนาว 

02/07/2561 1 

  2,200.00 
นางฉวี แกวพะ
เนาว 

02/07/2561 1 

  1,200.00 
นายโชค แกว
พะเนาว 

02/07/2561 1 

  1,200.00 

นายพงษ
พัฒน แกวพะ
เนาว 

02/07/2561 1 

  1,200.00 
นางสาวหนู
คิด นมัสไธสง 

02/07/2561 1 

รวม 17,800.00       

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
และการทองเที่ยว 

โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

 50,000.00 4,851.00 รานยื่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

01/11/2560 1 

  645.00 
รานยื่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

01/11/2560 1 

รวม 5,496.00       

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
และการทองเที่ยว 

โครงการพานองทอง
ธรรมะ 

 30,000.00 910.00 ราน นาคะ
อินทร 

12/09/2561 1 

  1,500.00 
ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

12/09/2561 1 

  16,500.00 นางจีน รมเกษ 13/09/2561 2 

รวม 18,910.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรม คณุธรรม 
จริยธรรมแกผูบริหาร 
สมาชิก อบต.และพนักงาน
ขององคืกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 30,000.00 2,000.00 ราน ยิ่ง
เจริญศึกษา
ภัณฑ 

21/09/2561 3 

  1,000.00 
ราน นาคะ
อินทร 

21/09/2561 3 

  12,750.00 
นางจีน 

รมเกษ 
25/09/2561 1 

รวม 15,750.00       

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการคาอาหารเสรมิ(นม)
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หมู 2, หมู 5 

 88,000.00 3,519.00 สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

02/10/2560 30 

  7,038.00 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

11/10/2560 30 

  2,174.40 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/11/2560 22 

  4,342.80 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/11/2560 22 

  1,677.90 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/12/2560 21 

  3,355.80 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/12/2560 21 

  4,474.40 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

04/01/2561 20 

  1,974.00 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

04/01/2561 20 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  6,448.40 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/02/2561 20 

  6,770.82 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

28/02/2561 21 

  11,495.40 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

02/04/2561 30 

  3,619.00 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

15/05/2561 11 

  7,461.72 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

31/05/2561 21 

  7,106.40 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

29/06/2561 20 

  7,817.04 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

31/07/2561 22 

  6,448.40 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

31/08/2561 20 

รวม 85,723.48       

11. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หมู 2 หมู 5 

 220,500.00 2,100.00 นางนิตยา 
บิดร 

02/10/2560 7 

  6,600.00 
นางนิตยา 
บิดร 

01/11/2560 22 

  7,260.00 

นางสาว
เพียง พัฒ
คาต 

02/10/2560 7 

  10,200.00 

นางสาว
เพียง พัฒ
คาต 

01/12/2559 21 

  5,100.00 
นางนิตยา 
บิดร 

01/12/2560 21 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  13,600.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 29/12/2560 20 

  5,940.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 29/12/2560 20 

  13,600.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 31/01/2561 20 

  6,000.00 นางนิตยา บิดร 31/01/2561 20 

  6,300.00 นางนิตยา บิดร 28/02/2561 21 

  14,280.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 28/02/2561 21 

  4,500.00 นางนิตยา บิดร 30/03/2561 15 

  10,200.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 30/03/2561 15 

  6,300.00 นางนิตยา บิดร 30/04/2561 21 

  14,700.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 30/04/2561 21 

  14,520.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 31/10/2560 22 

  18,060.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 31/05/2561 21 

  4,620.00 นางนิตยา บิดร 31/05/2561 21 

  17,200.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 29/06/2561 20 

  4,400.00 นางนิตยา บิดร 29/06/2561 20 

  18,920.00 นางสาวเพียง พัฒคาต 31/07/2561 22 

  4,840.00 นางนิตยา บิดร 31/07/2561 22 

รวม 209,240.00       

12. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

 40,000.00 25,000.00 รานปญญาโปรดักส 12/01/2561 1 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการจดัซื้อสื่อ
การเรยีนการสอน
(คาจัดการเรียน
การสอน) 

 76,500.00 49,176.00 หจก. สกลวัฒนกิจ (สื่อ
การเรยีนการสอน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หมที ่5) 

20/09/2561 7 

  25,500.00 

หจก. สกลวัฒนกิจ (สื่อ
การเรยีนการสอน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หมที ่2) 

20/09/2561 7 

รวม 74,676.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
กีฬาตําบลหนองปลิง 

 20,000.00 19,993.00 ราน ปญญาโปร
ดักส 

11/09/2561 7 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการแขงขัน
กีฬา อบต. หนองปลิง
ตานยาเสพติด 

 120,000.00 9,500.00 นางสมพียน พัฒ
คาต 

14/03/2561 3 

  9,500.00 นางสมัย ภาเภา 14/03/2561 3 

  9,500.00 
นางสาวแสงสวาง 
ผลาจันทร 

14/03/2561 3 

  35,150.00 
รานเพื่อนแท
สปอรต 

13/03/2561 3 

  750.00 
รานเพื่อนแท
สปอรต 

13/03/2561 3 

  260.00 รานนาคะอินทร 13/12/2560 1 

  9,500.00 นางนิตยา บิดร 14/03/2561 3 

  1,085.00 
หจก. วิเศษวัสดุ
กอสราง 

14/03/2561 1 

  32,000.00 
นายกฤษณะ ฐาน
ลุน 

14/03/2561 2 

รวม 107,245.00       

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงตัวนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬา 
ตานยาเสพติด 

 160,000.00 122,825.00 รานปญญาโปรดักส 13/12/2560 1 

  11,800.00 นางนิตยา บิดร 13/12/2560 1 

  260.00 รานนาคะอินทร 13/12/2560 1 

  10,000.00 
นายกฤษณะ ฐาน
ลุน 

13/12/2560 1 

                                          รวม 144,885.00       

17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

 100,000.00 5,950.00 รานปญญาโปรดักส 04/12/2560 7 

  64,800.00 

ราน พ.ีเอส. ซัพ
พลายด แอนด
เซอรวิส 

03/04/2561 1 

รวม 70,750.00 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการรณรงคพน
หมอกควันเพื่อปองกัน
และควบคมุโรค
ไขเลือดออก 

 30,000.00 17,500.00 ราน BB วัสดุ
ภัณฑ 

23/02/2561 8 

  1,200.00 
รานยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

22/02/2561 1 

  400.00 
รานนาคะ
อินทร 

22/02/2561 1 

  3,500.00 
นายวรีระ
ยงค มณีบู 

26/02/2561 10 

รวม 22,600.00       

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการวันผูสูงวัยไท
หนองปลิง 

 40,000.00 2,500.00 รานยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

18/04/2561 1 

  500.00 
รานนาคะ
อินทร 

18/04/2561 1 

  29,000.00 
นางนิตยา 
บิดร 

18/04/2561 1 

รวม 32,000.00       

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

 3,420,000.00 282,700.00 0 01/10/2560 30 

  280,600.00 0 01/11/2560 30 

  279,100.00 0 01/12/2560 30 

  277,700.00 0 01/01/2561 30 

  277,700.00 0 01/02/2561 30 

  276,400.00 0 01/03/2561 30 

  276,400.00 0 01/04/2561 30 

  275,700.00 0 01/05/2561 30 

  275,700.00 0 05/06/2561 30 

  275,100.00 0 05/07/2561 31 

  275,100.00 0 03/08/2561 31 

  275,100.00 0 04/09/2561 28 

                                                        รวม 3,327,300.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูพิการ 

 1,440,000.00 107,200.00 0 01/10/2560 30 

  105,600.00 0 01/11/2560 30 

  104,800.00 0 01/12/2560 30 

  104,800.00 0 01/01/2561 30 

  105,600.00 0 01/02/2561 30 

  106,400.00 0 01/03/2561 30 

  106,400.00 0 01/04/2561 30 

  107,200.00 0 01/05/2561 30 

  108,800.00 0 05/06/2561 30 

  108,800.00 0 05/07/2561 31 

  110,400.00 0 03/08/2561 31 

  111,200.00 0 04/09/2561 28 

รวม 1,287,200.00       

22. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

 8,500.00 500.00 0 01/10/2560 30 

  500.00 0 01/11/2560 30 

  500.00 0 01/12/2560 30 

  500.00 0 01/01/2561 30 

  500.00 0 01/02/2561 30 

  500.00 0 01/03/2561 30 

  500.00 0 01/04/2561 30 

  1,000.00 0 01/05/2561 30 

  1,000.00 0 01/06/2561 30 

  1,000.00 0 02/07/2561 30 

  1,000.00 0 01/08/2561 30 

  1,000.00 0 03/09/2561 30 

                                                           รวม 8,500.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพื้นท่ี อบต. หนอง
ปลิง 

 60,500.00 60,000.00 0 02/03/2561 30 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บานโคกมะนาวทันสมัย 

 580,000.00 290,000.00 โรงเรียน
บานโคก
มะนาว
ทันสมัย 

09/11/2560 1 

25. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบานหองปลิง 

 640,000.00 320,000.00 โรงเรียน
ชุมชนบาน
หนองปลิง 

09/11/2560 1 

26. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการคาอาหารเสรมิ(นม) 
จํานวน 2 แหง คือโรงเรยีน
บานโคกมะนาวทันสมัย,
โรงเรียนชุมชนบานหนองปลิง 

 585,000.00 38,943.60 สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

02/10/2560 22 

  32,844.00 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

02/10/2560 22 

  23,161.60 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/11/2560 22 

  20,990.20 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/11/2560 22 

  18,127.90 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/12/2560 21 

  20,003.20 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/12/2560 21 

  21,056.00 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

04/01/2561 20 

  19,082.00 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

04/01/2561 20 

  40,138.00 

สหกรณโค
นมวาริชภูมิ 
จํากัด 

01/02/2561 20 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  42,144.90 
สหกรณโคนม
วาริชภูมิ จํากัด 

28/02/2561 21 

  71,553.00 
สหกรณโคนม
วาริชภูมิ จํากัด 

02/04/2561 30 

  22,075.90 
สหกรณโคนม
วาริชภูมิ จํากัด 

15/05/2561 11 

  42,144.90 
สหกรณโคนม
วาริชภูมิ จํากัด 

31/05/2561 21 

  40,138.00 
สหกรณโคนม
วาริชภูมิ จํากัด 

29/06/2561 20 

  44,151.80 
สหกรณโคนม
วาริชภูมิ จํากัด 

31/07/2561 22 

  40,138.00 
สหกรณโคนม
วาริชภูมิ จํากัด 

31/08/2561 20 

รวม 536,693.00       

27. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข ม.1 

 20,000.00 580.00 ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

14/09/2561 6 

  1,800.00 
ราน ยิ่งเจรญิ
โอสถ 

14/09/2561 1 

  200.00 
ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 4 

  1,045.00 
ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

14/09/2561 4 

  16,350.00 
นางสาวพรรณ
ภา หินสอ 

14/09/2561 1 

รวม 19,975.00       

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข ม.2 

 20,000.00 300.00 ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 1 

  950.00 
ราน ยิ่งเจรญิ
โอสถ 

14/09/2561 1 

  1,290.00 
ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

14/09/2561 1 

  17,450.00 
นางสาวพรรณ
ภา หินสอ 

14/09/2561 1 

รวม 19,990.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข ม. 3 

 20,000.00 250.00 ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 8 

  250.00 
ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 1 

  680.00 
ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

19/09/2561 1 

  18,300.00 
นางสาวพรรณ
ภา หินสอ 

14/09/2561 1 

รวม 19,480.00       

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข ม. 4 

 20,000.00 260.00 ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 1 

  200.00 
ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 2 

  19,340.00 
นางสาวพรรณ
ภา หินสอ 

14/09/2561 1 

รวม 19,800.00       

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข ม. 5 

 20,000.00 1,200.00 ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

14/09/2561 1 

  735.00 
ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

14/09/2561 1 

  500.00 
ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 1 

  400.00 
ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 1 

  17,150.00 
นางสาวพรรณ
ภา หินสอ 

14/09/2561 1 

รวม 19,985.00       

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข ม.6 

 20,000.00 7,500.00 นางรัตนา
ภรณ สุภ
ลักษณ 

11/09/2561 1 

  7,500.00 

นางรัตนา
ภรณ สุภ
ลักษณ 

12/09/2561 1 

  5,000.00 

นางรัตนา
ภรณ สุภ
ลักษณ 

13/09/2561 1 

รวม 20,000.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการพระราชดาํริดาน
สาธารณสุข ม. 7 

 20,000.00 400.00 ราน นาคะ
อนิทร 

14/09/2561 400 

  200.00 
ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 9 

  200.00 
ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 1 

  300.00 
ราน นาคะ
อินทร 

14/09/2561 1 

  850.00 

ราน ยิ่ง
เจริญ
ศึกษา
ภัณฑ 

14/09/2561 9 

  1,100.00 
ราน ยิ่ง
เจริญโอสถ 

14/09/2561 1 

  680.00 

ราน ยิ่ง
เจริญ
ศกึษา
ภัณฑ 

14/09/2561 4 

  16,200.00 

นางสาว
พรรณภา 
หินสอ 

14/09/2561 1 

รวม 19,930.00       

34. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการพระราชดาํริดาน
สาธารณสุข ม. 8 

 20,000.00 200.00 ราน นาคะ
อินทร 

11/09/2561 3 

  200.00 
ราน นาคะ
อินทร 

11/09/2561 2 

  200.00 
ราน นาคะ
อินทร 

11/09/2561 3 

  19,300.00 

นางสาว
พรรณภา 
หินสอ 

14/09/2561 1 

รวม 19,900.00       

35. ยุทธศาสตรการพัมนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดลุ
ยั่งยืน 

โครงการสงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 30,000.00 260.00 ราน ยิ่ง
เจริญ
ศึกษา
ภัณฑ 

11/09/2561 3 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  390.00 
ราน นาคะ
อินทร 

11/09/2561 3 

  4,000.00 
นายนิตธิพล 
มะลิทอง 

12/09/2561 7 

  25,350.00 

นาง
สุวรรณา ถัน
ชมนาง 

18/09/2561 2 

รวม 30,000.00       

36. ยุทธศาสตรการพัมนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดลุ
ยั่งยืน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
การเกษตร 

 99,120.00 99,000.00 ราน ชีวาพันธ
ไม 

02/05/2561 7 

  120.00 
หจก. วิเศษ
วัสดุกอสราง 

17/09/2561 3 

                                        รวม 99,120.00       

37. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองผักเทียม 
หมู 1 

เงินสะสม 147,000.00 147,000.00 หจก.เกียรติ
ศักดิ์แทร็ก
เตอร 

28/02/2561 30 

38. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมบอพักน้ําบาน
หนองผักเทียม หมู
ที ่1 

 400,000.00 399,000.00 หจก.เกียรติ
ศักดิแทร็ก
เตอร 

26/03/2561 60 

39. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน 
บานดคกมะนาว 
หมูที ่2 

 719,000.00 391,000.00 หจก.เกียรติ
ศักดิแทร็ก
เตอร 

03/04/2561 45 

                                                                             เงินสะสม 323,000.00 

หจก.เกียรติ
ศักดิแทร็ก
เตอร 

22/06/2561 45 

                                                          รวม 714,000.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

40. ยุทธศาสตรการบริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ํา บานทันสมัย หมูที ่3 

 290,000.00 71,178.61 การไฟฟา
สวนภูมภิาค
อําเภอพังโคน 

01/08/2561 

  71,178.61 

การไฟฟา
สวนภูมภิาค
อําเภอพังโคน 

03/09/2561 

รวม 142,357.22     

41. ยุทธศาสตรการบริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการกอสรางรองระบาย
น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พรอมบอพักน้ํา บานทราย
คํา หมูที ่4 

 698,000.00 397,500.00 หจก.เกียรติ
ศักดิแทร็ก
เตอร 

03/04/2561 

                                                                                เงินสะสม 297,000.00 

หจก.เกียรติ
ศักดิแทร็ก
เตอร 

22/06/2561 

รวม 694,500.00     

42. ยุทธศาสตรการบริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน บานทรายคาํ หมู
ที ่4 

เงินสะสม 200,000.00 199,000.00 หจก. วิเศษ
วัสดุกอสราง 

22/06/2561 

43. ยุทธศาสตรการบริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานหนองปลิง หมู
ที ่5 

เงินสะสม 219,000.00 218,000.00 หจก.เกียรติ
ศักดิ์แทร็ก
เตอร 

02/03/2561 

44. ยุทธศาสตรการบริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ํา บานหนองปลิง หมูที ่5 

 270,000.00 39,244.15 การไฟฟา
สวนภูมภิาค
อําเภอพังโคน 

01/08/2561 

  39,244.15 

การไฟฟา
สวนภูมภิาค
อําเภอพังโคน 

03/09/2561 

                                                                               รวม 78,488.30     

45. ยุทธศาสตรการบริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการกอสรางรั้วคอนกรีต
รอบพื้นท่ีสาธารณะ บาน
โนนสมบรูณ หมูที ่6 

 350,000.00 341,000.00 หจก.วิเศษ
วัสดุกอสราง 

24/04/2561 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

46. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บาน
ศรีเมือง หมูที ่7 

 800,000.00 394,000.00 หจก.ส.
ศศิวรรณ กอสราง 

28/03/2561 45 

                                       เงินสะสม 399,000.00 
หจก. วิเศษวัสดุ
กอสราง 

22/06/2561 45 

                                                        รวม 793,000.00       

47. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา บาน
หนองปลิงใหม หมู
ที ่8 

 400,000.00 92,495.14 การไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอพัง
โคน 

01/08/2561 30 

  92,495.14 

การไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอพัง
โคน 

03/09/2561 30 

                                                          รวม 184,990.28       

48. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมู
ที ่8 เชื่อมตอ บาน
ทรายคํา หมูที ่4 

เงินสะสม 379,000.00 379,000.00 หจก.ส.
ศศิวรรณ กอสราง 

14/02/2561 30 

49. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรภายใน
ตําบลหนองปลิง 

เงินสะสม 254,000.00 95,000.00 หจก.วสุบริการ
สกลนคร 

02/02/2561 30 

  60,000.00 
หจก.วสุบริการ
สกลนคร 

02/02/2561 30 

  97,000.00 
หจก.วสุบริการ
สกลนคร 

02/02/2561 30 

รวม 252,000.00       
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

50. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 

 269,950.00 90,000.00 รานปญญาโปร
ดักส 

06/02/2561 5 

  18,500.00 
นางสาว
เพียง พัฒคาต 

05/02/2561 1 

  1,610.00 
รานยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

02/02/2561 1 

  390.00 
รานปญญาโปร
ดักส 

05/02/2561 1 

  3,000.00 
รานนาคะ
อินทร 

05/02/2561 1 

  156,450.00 
นายพาณิชย 
บุญย ู

05/02/2561 7 

รวม 269,950.00       

51. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการปรับปรุงเว็บ
ไซด อบต. หนองปลิง 

 5,000.00 5,000.00 รานพอใจ
คอมพิวเตอร 

26/02/2561 1 

52. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการการซักซอม
เตรียมความพรอมใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

 20,000.00 4,910.00 ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

31/07/2561 3 

53. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบตัิเหตุ
ทางทองถนน 

 80,000.00 200.00 นายนิพนธ 
มะลิทอง 

11/10/2560 1 

  200.00 
นายทรง
พล ดอบุตร 

11/10/2560 1 

  200.00 
นายพงษเพชร 
ดาบลาอํา 

11/10/2560 1 

  200.00 
นายชาคร สา
รีนันท 

11/10/2560 1 

  200.00 
นายฤทัย บุญ
เพ็ง 

11/10/2560 1 

  1,690.00 
รานนาคะ
อินทร 

26/12/2560 7 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  6,000.00 
รานยื่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

26/12/2560 7 

                                                                รวม 8,690.00       

54. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการรณรงคปองกัน
ไฟปาและหมอกควัน 

 20,000.00 390.00 ราน นาคะ
อินทร 

27/08/2561 3 

  4,910.00 
ราน ยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

27/08/2561 3 

รวม 5,300.00       

55. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการสนับสนับสนุน
กิจกรรมศูนย อปพร. 
ตําบลหนองปลิง 

 50,000.00 3,000.00 รานยื่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

02/03/2561 3 

  24,750.00 
นางจีน รม
เกษ 

07/03/2561 3 

  390.00 
ราน นาคะ
อินทร 

05/03/2561 2 

รวม 28,140.00       

56. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการจดัซื้อวัสดุแก
ศูนย อปพร. 

 20,000.00 20,000.00 รานปญญา
โปรดักส 

05/02/2561 1 

57. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต. หนอง
ปลิง 

 107,000.00 106,000.00 ราน ลอต
เต กอสราง 

22/02/2561 30 

58. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการปรับปรุง
หองน้ํา อบต. หนองปลิง 

 100,000.00 100,000.00 นายศราวุฒิ 
สุรินทะ 

21/09/2561 7 

59. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบาน บาน

เงินสะสม 400,000.00 399,000.00 หจก.เกียรติ
ศักดิแทร็ก
เตอร 

21/06/2561 45 



ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ทันสมัย หมูที ่3 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 
อบต.หนองปลิง นิคมนํ้าอูน จ.สกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 

ทั�งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7.0 173.55 1.0 0.04 1.0 0.03 1.0 0.02 0.0 0.00 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนและการท่องเที�ยว 14.0 1.05 12.0 0.49 8.0 0.22 7.0 0.20 7.0 0.20 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 38.0 12.66 30.0 7.95 25.0 6.78 19.0 6.61 16.0 6.53 

4.ยทุธศาสตร์การพมันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ั�งยืน 6.0 0.19 5.0 0.21 2.0 0.13 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั�นคง 59.0 26.18 29.0 7.08 23.0 5.49 16.0 3.97 12.0 3.07 
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ช.ผลการดําเนินงาน 

  
1. โครงการพานองทองธรรมะ 

  
  
  
  

                     

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

 2.โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  
  
           

 



 3.โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

  
  

 

  
  
  

 

  
  
 
 
 
 
 
 



4.โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

  
  

 

  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

 

  
  
  

 

  
  
  
  

 
 



 

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
 6..โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานบานศรีเมือง  หมูที่ 7 

  

 

  



 

  
7.โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักน้ําบานทราบคํา  หมูที ่4 

  
  

 

  
  



 

  
  
  

 

  
  
  



  

 

  
  
 9.โครงการกอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบานหนองผักเทียม  หมูที่ 1 

  

 

  
  
  
  



  

 

  
10.    โครงการวันผูสูงวัยไทหนองปลิง
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 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต. หนองปลิง ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ 
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 

  
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  
                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม  2561 

  
  

                                                                               

                                                                        (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
นายกอบต. หนองปลิง 

  
  
  
  
 


