
 
                 

               รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2562 
        …………………………………………………………………………………….. 
1. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปีงบประมาณ  2562 
1.๑ การน าแผนพัฒนาต าบลไปใช้เชิงปริมาณ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
      - 
  1.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         
    1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      

          เป็นเงิน  32,975  บาท 
  1.1 แผนงาน  การเกษตร 
         1. โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต       เป็นเงิน           35,590  บาท 
 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
  2.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   1. โครงการเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ            เป็นเงิน 51,620  บาท 
  2. โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จ         เป็นเงิน   3,180   บาท 
  3. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ        เป็นเงิน 15,050   บาท 
  4. โครงการพาน้องท่องธรรมะ  เป็นเงิน  21,735   บาท 
  5. โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เป็นเงิน         5,000    บาท  
  6. โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นเงิน        4,600    บาท  
  7. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เป็นเงิน 8,745    บาท 
  8. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร                                  เป็นเงิน       9,950    บาท 
   สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            
       2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
     - 
       2.3 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
   1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี       เป็นเงิน      20,000  บาท 
                (ไม่ได้ด าเนินการ) 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       3.1 แผนงาน  การศึกษา 
   1. โครงการค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง,โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 
           เป็นเงิน   480,238.19  บาท 
                     2. โครงการค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 ,หมู่ ๕ 
           เป็นเงิน    84,507.18 บาท 

          3.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 หมู่ ๕ 
 เป็นเงิน    277,140 บาท 
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 4.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย  

 เป็นเงิน   597,920 บาท 
   5.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง  เป็นเงิน   638,800 บาท  
                      6.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ       เป็นเงิน      4,900 บาท 
   7.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สื่อการเรียนการสอน)  เป็นเงิน      83,300 บาท 
   8.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เป็นเงิน     29,380 บาท  
   

3.2 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.  โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาต าบลหนองปลิง         เป็นเงิน     20,000   บาท 
  2.  โครงการแข่งขันกีฬา   อบต. หนองปลิง    ต้านยาเสพติด      เป็นเงิน     112,330 บาท 
  3. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           เป็นเงิน    110,000    บาท 
                     ( ไม่ได้ด าเนินการ) 
  3.3 แผนงาน  งบกลาง 
   1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          เป็นเงิน     3,556,100   บาท 
  2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ            เป็นเงิน     1,320,800   บาท 
  3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                  เป็นเงิน          12,000  บาท  
  4.โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.หนองปลิง 
          เป็นเงิน        60,500   บาท 
 
   3.4 แผนงาน    สังคมสงเคราะห์ 
  1. โครงการผู้วัยไทหนองปลิง       เป็นเงิน         76,487    บาท 
    
   3.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เป็นเงิน     9,990    บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  เปน็เงิน 8,920 บาท 

                              (กิจกรรม “โตไปไมโ่กง) 
                        3. โครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน                                           เป็นเงิน     53,645    บาท 
 
   3.6 แผนงาน  สาธารณสุข 
                    1. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 1    เป็นเงิน       20,000   บาท 
                    2. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 2    เป็นเงิน       20,000   บาท 
                    3. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 3    เป็นเงิน       20,000   บาท 
                    4. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 4    เป็นเงิน       20,000   บาท 
                    5. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 5    เป็นเงิน       20,000   บาท 
                    6. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 6    เป็นเงิน       20,000   บาท 
                    7. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 7    เป็นเงิน       20,000   บาท 
                    8. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม. 8    เป็นเงิน       20,000   บาท 
                   9. โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นเงิน       9,920 บาท  
                   10. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   เป็นเงิน       20,790 บาท 

                           1. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.  
                             2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้เด็กและเยาวชน 
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 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
   4.1 แผนงาน  การเกษตร 
    1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
              เป็นเงิน  30,000   บาท 
             (ไม่ได้ด าเนินการ) 
   2. โครงการ “รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน”                                         เป็นเงิน    10,000    บาท 
                     (ไม่ได้ด าเนินการ)  
  3. โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร          เป็นเงิน 78,580   บาท 

4. โครงการส่งเสริมการมีสว่นรว่มของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง                   เป็นเงิน 10,000   บาท 
5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                เป็นเงนิ  37,640   บาท 

 
 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ันคง 

       5.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1          เป็นเงิน    134,000    บาท 
         หน้าบ้าน นายวิเศษชัย โพธ์ิศรี ถึง วัดศิริมงคล 

2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า บ้านทรายค า หมู่ที่ 4    เป็นเงิน   537,999     บาท 
                    จุดหน้าบ้าน นางไพยะ รัตนพูล ถึง หน้าบ้านนายชัยฤทธ์ิ รัตนานิคม 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทรายค า หมู่ที่ 4                เป็นเงิน   110,000     บาท 
                    จุดเริ่มต้นทีด่ินแปลง นายสมจติร ผลาจันทร์ 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 5              เป็นเงิน   259,000     บาท 
                              สายข้างโรงพยาบาลนคิมน้ าอูน อ าเภอนิคมน้าอูน 
  5.  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรตีรอบพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่  6                       เป็นเงิน    194,789.48  บาท 
  6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7                   เป็นเงิน    276,000       บาท 
                           เส้นถนนบ้านศรีเมือง - บ้านหนองหลวง 
                    7.  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต. หนองปลิง7                                          เป็นเงิน     400,000.00  บาท 
 8.   โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการสาธารณะ  เป็นเงิน  204,758.32  บาท 
       (สายพาดดับ) จุดเริม่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า ถึง บ้านนางเมตตา ศนูยะราช บ้านหนองผักเทียม หมู่ที ่1 
 9.  โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการสาธารณะ  เป็นเงิน  299,354.26 บาท 
        (สายพาดดับ)จดุเริม่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า ถึงวัดป่าบ้านโคกมะนาว บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 2 
 10.  โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการสาธารณะ  เป็นเงิน  225,656.32 บาท 
        (สายพาดดับ) จุดเริ่มต้นหมอ้แปลงไฟฟ้า ถึงบ้านนายประมูล โยธายุทธ บ้านทันสมยั หมู่ที่ 3 
 11.  โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค อ าเภอพังโคน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการสาธารณะ   เป็นเงิน      355,840 บาท 
        (สายพาดดับ) จุดเริ่มต้นหมอ้แปลงไฟฟ้า ถึง บ้านนายประสิทธิ์ สุรินทะ บ้านหนองปลิงใหม่ หมู ่8 
 12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 3                       เป็นเงิน  112,380.92 บาท 
                             จุดข้างวัดบ้านทันสมัย 
                     13.  โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า หน้าโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน    เป็นเงิน    311,000  บาท 
                            บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 5   
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                  5.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูาน            เป็นเงิน      10,000   บาท 
     (ไม่ได้ด าเนินการ) 
2. โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง                                         เป็นเงิน      200,000  บาท 
       (ไม่ได้ด าเนินการ) 
3.  โครงการปรับปรุงเว็ปไซด์อบต. หนองปลิง                                         เป็นเงิน      3,000       บาท 
4.  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ                เป็นเงิน     10,000      บาท 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพฒันาบุคลากร                                         เป็นเงิน      7,650       บาท 

               

                 5.3 แผนงาน  การรักษาความสงภายใน 
1. โครงการซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เป็นเงิน           15,000   บาท 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน             เป็นเงิน           14,990    บาท 
3. โครงการป้องกันและแก้ไชปัญหาอุบัติเหตุทางถนน   เป็นเงิน           14,090    บาท 
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อปพร.ต าบลหนองปลิง                       เป็นเงิน            27,200    บาท 
5.  โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร.                                                    เป็นเงิน     67,940   บาท 

                     6.  อุดหนุนโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร  เป็นเงิน     30,000   บาท 
ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
 

                  5.4 แผนงาน  สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 1. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                           เป็นเงนิ   19,037  บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  



 


