
 
 
                                              

               รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ  2561 
        …………………………………………………………………………………….. 
 
1. ผลการดําเนินงานขององค!การบริหารส$วนตําบลหนองปลิง  ป�งบประมาณ  2561 
1.๑ การนําแผนพัฒนาตําบลไปใช-เชิงปริมาณ 
 1. ยุทธศาสตร!การพัฒนาด-านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1 แผนงาน  เคหะและชมุชน 
       - 
    

             1.2 แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
1. โครงการส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      

          เป*นเงิน  34,850  บาท 
 
 2.  ยุทธศาสตร!การพัฒนาด-านเศรษฐกิจการค-าการลงทุนและการท$องเท่ียว 
       2.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
   1. โครงการเก่ียวกับการจัดงานรัฐพิธีต�างๆ            เป*นเงิน        132,468  บาท 
  2. โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จ        เป*นเงิน 18,500   บาท 
  3. โครงการจัดงานประเพณีวันเข�าพรรษา       เป*นเงิน   5,000   บาท 
  4. โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา                                                    เป*นเงิน    3,000   บาท  
  5. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                                             เป*นเงิน  5,496     บาท  
                     6. โครงการพาน�องท�องธรรมะ                                                      เป*นเงิน         18,910     บาท  
  7. โครงการฝ<กอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก�ผู�บริหาร  สมาชิก อบต. 
  และพนักงานขององค=กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      เป*นเงิน 15,750    บาท 
 
       2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
    -        
       2.3 แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
                     1. โครงการส�งเสริมกิจกรรมกลุ�มแม�บ�านและกลุ�มสตรี เป*นเงิน  17,800     บาท  
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 3.  ยุทธศาสตร!การพัฒนาทรัพยากรมนุษย! 
       3.1 แผนงาน  การศึกษา 
  1.โครงการค�าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ�านหนองปลิง,โรงเรียนบ�านโคกมะนาวทันสมัย 
            เป*นเงิน   536,693 บาท 
                     2.โครงการค�าอาหารเสริม(นม) ให�กับศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก หมู� 2 ,หมู� ๕ 
           เป*นเงิน     85,723.48 บาท 

 3.  โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก หมู� 2 หมู� ๕ 
 เป*นเงิน    209,240 บาท 

 4.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ�านโคกมะนาวทันสมัย  
 เป*นเงิน   290,000 บาท 

   5. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ�านหนองปลิง  เป*นเงิน   320,000 บาท  
                      6. โครงการวันเด็กแห�งชาติ       เป*นเงิน     25,000 บาท 
   7.  โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน(ค�าจัดการเรียนการสอน)   เป*นเงิน      74,676 บาท 
   
 
      3.2 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
    1. โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาตําบลหนองปลิง        เป*นเงิน      19,993   บาท 
  2.  โครงการแข�งขันกีฬา   อบต. หนองปลิง    ต�านยาเสพติด      เป*นเงิน     107,245   บาท 
     3.3 แผนงาน  งบกลาง 
   1.โครงการสงเคราะห=เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ          เป*นเงิน     3,327,300   บาท 
  2.โครงการสงเคราะห=เบ้ียยังชีพผู�พิการ            เป*นเงิน     1,287,200   บาท 
  3.โครงการสงเคราะห=เบ้ียยังชีพผู�ปHวยเอดส=                  เป*นเงิน          8,500     บาท 
                     4. โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพืน้ที่ อบต.หนองปลิง 
                                                                                                          เป*นเงิน        60,000     บาท 

    3.4 แผนงาน    สังคมสงเคราะห=    
                          -                                      

     3.5 แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
 
                    1.โครงการวันผู�สูงวัย ไทหนองปลงิ                                                     เป*นเงิน        32,000   บาท 
             3.6 แผนงาน  สาธารณสุข 
                   1. โครงการรณรงค=พ�นหมอกควันเพ่ือปLองกันและควบคุมโรคไข�เลือดออก เป*นเงิน        22,600  บาท 
                    2. โครงการปLองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า    เป*นเงิน        22,600  บาท 
          3. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร=หรือการแพทย=           เป*นเงิน        70,750   บาท 
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 4.  ยุทธศาสตร!การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อมอย$างสมดุลย่ังยืน 
      4.1 แผนงาน  การเกษตร 
   3. โครงการส�งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม                                  เป*นเงิน    30,000   บาท 
    4. โครงการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร           เป*นเงิน   99,120   บาท 
 
 5.  ยุทธศาสตร!การบริหารกิจการบ-านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ันคง 
     5.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
   1.โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  บ�านหนองผักเทียม หมู�ท่ี 1  
               เป*นเงิน  147,000      บาท 
   2.โครงการก�อสร�างร�องระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร�อมบ�อพักน้ํา บ�านหนองผักเทียม หมู�ที่ 1   
                 เป*นเงิน   399,000      บาท 
  3.โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  บ�านโคกมนาว    หมู�ท่ี 2      
               เป*นเงิน   714,000      บาท 
  4.โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  บ�านทันสมัย           หมู�ท่ี 3   
            เป*นเงิน    399,000     บาท 
  5. โครงการขยายเขตไฟฟLาแรงต่ํา  บ�านทนัสมัย หมู�ที่ 3                                เป*นเงิน      71,178.61 บาท 
  6. โครงการก�อสร�างร�องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร�อมบ�อพักน้ํา บ�านทรายคํา หมู�ที่ 4 

          เป*นเงิน     694,500     บาท  
                    7. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน   บ�านทรายคํา  หมู�ที่  4 เป*นเงิน    199,000     บาท 
  8. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  บ�านหนองปลิง  หมู�ท่ี 5    
           เป*นเงิน   218,000       บาท 

9.โครงการขยายเขตไฟฟLาแรงต่าํ  บ�านหนองปลิง หมู�ที่ 5   เป*นเงิน   127,500       บาท 
10.  โครงการก�อสร�างรั้วคอนกรีตรอบพ้ืนท่ีสาธารณะ บ�านโนนสมบูรณ= หมู�ท่ี 6 เป*นเงิน  341,000       บาท 
11.  โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู�บ�าน  บ�านศรีเมือง  หมู�ท่ี 7 

           เป*นเงิน    793,000      บาท 
           12.  โครงการขยายเขตไฟฟLาแรงต่ํา  บ�านหนองปลิงใหม� หมู�ที่ 8    เป*นเงิน    184,990.28 บาท 

  
 

               บ�านทรายคํา  หมู�ท่ี 4                            เป*นเงิน     379,000     บาท    
 14. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรภายในตําบลหนองปลิง         เป*นเงิน     252,000     บาท    
 15. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต. หนองปลิง   เป*นเงิน     106,000     บาท   
 16. โครงการปรับปรุงห�องน้ําของ อบต. หนองปลิง              เป*นเงิน     100,000     บาท   
             5.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

1.  โครงการฝ<กอบรมและศึกษาดูงาน       เป*นเงิน     269,350     บาท 
  2. โครงการปรับปรุงเว็บไซค=ของ อบต.หนองปลิง     เป*นเงิน         5,000     บาท 
                    3.        โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค=กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
          เป*นเงิน        10,000    บาท 
 
 
 
 

         13.  โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู�บ�าน  บ�านหนองปลิงใหม� หมู�ที่ 8 เชื่อมต�อ     
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              5.3 แผนงาน  การรักษาความสงภายใน 

1. โครงการรณรงค=ปLองกันไฟปHาและหมอกควัน    เป*นเงิน             5,300   บาท 
2. โครงการปLองกันและแก�ไชปNญหาอุบัติเหตุทางถนน   เป*นเงิน      8,690   บาท 
3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย= อปพร.ตําบลหนองปลิง                       เป*นเงิน      28,140  บาท 
4. โครงการจัดซ้ือวัสดุแก�ศูนย= อปพร.     เป*นเงิน    20000   บาท 

      

             5.4 แผนงาน  สร�างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
                          - 
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รายละเอียดโครงการครุภัณฑ!ในข-อบัญญัติงบประมาณ 2561  อบต.หนองปลิง 

 
1.  โครงการจัดซ้ือเก�าอ้ีทํางาน (แผนงานบริหารงานท่ัวไป)                      เป*นเงิน   3,500   บาท 
2.  โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน  

 ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) (แผนงานบริหารงานท่ัวไป)   เป*นเงิน   28,000  บาท 
3. ค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร=โน�ตบุPกสําหรับ 

งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง (แผนงานบริหารงานท่ัวไป)      เป*นเงิน   41,800  บาท  
4. โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ=แบบฉีดหมึกพร�อมติดต้ังถัง 

หมึกพิมพ= (In  Tank  Printer) (แผนงานบริหารงานท่ัวไป)    เป*นเงิน   4,200    บาท 
5. โครงการจัดซ้ือชั้นวางแฟLมต้ัง  4  ชั้น (40 ช�อง) ล�อเลื่อน(บริหารงานคลัง)  เป*นเงิน   5,000    บาท 
6. ค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ือชุดเครื่องคอมพิวเตอร=สําหรับประมวลผล (บริหารงานคลัง)  เป*นเงิน   21,800  บาท 
7. โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ=แบบฉีดหมึกพร�อมติดต้ังถังหมึกพิมพ= (In  Tank  Printer) (กองคลัง)   

เป*นเงิน   4,200    บาท  
8. โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา  ขนาด (แผนงานเคหะและชุมชน)  เป*นเงิน   48,000  บาท 
9. โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดแต�งต�นไม�  ขนาด 22  นิ้ว   (แผนงานเคหะและชุมชน)          เป*นเงิน   10,200  บาท  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 


