
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
******************************************* 

  

            ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
ข้อ 29  ข้อ  30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  ข้อ 14 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง  
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รวมทั้งด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พร้อมทั้งรายงานผล
เสนอความเห็น  ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
            ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ  13 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ดังนี้   

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  
    " ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่พัฒนาคนพัฒนาหมู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการพัฒนาที่ยั่งยืน "  

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  
    1.พัฒนา สนับสนุน และสง่เสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการผลิตภาคการเกษตรกรรม  
    2.เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน  
    3.สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม  
    4.พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
    5.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
    6.การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการศึกษา  
    7.พัฒนาบริหารจัดการที่ดี   

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
        1. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หอกระจายข่าว ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
        2. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค 
        3. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนสะพานและทางระบายน้ า 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน 
        1. การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง 
        2. การส่งเสริมสนับสนนุการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน 
        3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข      
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
        1. การส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        2. การส่งเสริมแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 



   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
        1. การส่งเสริมสนับสนนุการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตร 
        2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        3. การส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. การจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  
    การศึกษา 
        1. 1 การส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  
        2. 2 การสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาเด็ก เยาวชนในพื้นท่ี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
        1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        2. การพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชนโดย 
        3. การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยในส านักงาน 
        4. การพัฒนาด้านอื่น ๆ 
ง. การวางแผน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-
2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมือ่วันที่ 25 พฤษภาคม 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

54 21,086,000 37 18,265,000 36 19,160,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ
และความเข็มแข็งของชุมชน 

12 7,320,000 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 

6 910,000 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

7 870,000 2 1,600,000 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 300,000 1 500,000 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการศึกษา 

16 4,170,000 2 1,000,000 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร 

20 16,690,000 1 500,000 1 1,500,000 

รวม 118 51,346,000 43 21,865,000 37 20,660,000 

 
                   แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 



                        เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 
                   ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12/09/2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน



ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 78 โครงการ งบประมาณ 43,081,200.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   
ได้ดังนี้     
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 27 7,982,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน 10 7,207,800 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ
เรียบร้อย 

5 424,460 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 380,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 50,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 

14 4,995,480 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร 

16 22,041,460 

รวม 78 43,081,200 
 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมำณ 

เปรียบเทยีบตำมยุทธศำสตร์ 

 
 

  

 



 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

           รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล บา้นโพนสูง 
ม.1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

212,000.00 ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ต่อการอุปโภคทั้งป ี

ระบบประปาบาดาลชนิด
หอถังสูงบรรจุน้ า จ านวน 
3 จุด 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายทางเข้าหมู่บ้านกก
เหี่ยน หมู่ที ่5 

เงินสะสม 392,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ขนาด 
2.5*250*0.15 เมตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าเมรุ บ้านหวัฝาย ม.๒ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

152,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๓ x ๐.๑๕x๕๐๐ ม.
ปริมาณงาน225 ตรม. 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สาย หนองกกดู่ ม.๓ 
ระยะทาง ๑.๓๕๐ กโิลเมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

302,000.00 เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๓.๐๐x๐.๑๕x๕๐๐ ม.
ปริมาณงาน ๒๕๕ ตรม. 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านพ่อปลวิ บา้นกก
โพธิว์ังก า ม.๔ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

115,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
3.00x150x0.15 ม. 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล.ห้วยมะนาวสายใต้ 
บ้านห้วยทอง ม.๓ 

เงินสะสม 334,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ท่อเหลี่ยมขนาด 3 
ช่องทาง ขนาด 
1.80x1.80x7 ม. 



ได้สะดวก รวดเร็ว  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านยายค าเฝือน ม.5 

เงินสะสม 105,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๓ x ๐.๑๕x ๖๘ ม. 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน
กกเหี่ยน ม.๕ 

รายได้อื่น ๆ 372,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนคสล.ขนาด 
กว้าง ๔ เมตรยาว 660 
เมตร 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าเมรุ วัดป่าศรีสว่าง
บ้านหนองอุมลัว ม.๖ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

347,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
๓ x ๐.๑๕ x ๕๐๐ ม. 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
ทางน้ าล้นน้ าผ่าน ๓ จุดสาย
ใต้หมู่ที่ ๔ 

เงินสะสม 139,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่านผลผลิต
สะดวก ปลอดภยั 
ประหยัดเวลา 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรขนาด กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,0000 
เมตร 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สาย หนองหวา้ ม.๗ 

เงินสะสม 465,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๐.๑๕x๓.๐๐x๑,๐๐๐ ม. 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายนากะบาก ม.๘ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
สะสม 

381,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๓ x ๐.๑๕ x ๒๐๐ ม. 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหว้ยกกกอ่ (วัดบ้าน) ม.
๙ 

เงินสะสม 341,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๐.๑๕x๓.๐๐x๑,๐๐๐ ม. 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงถนนคสล.เพื่อ
การเกษตรสายห้วยเข็มทอง
ใต้ บ้านกกเหีย่น ม.๕ 

เงินสะสม 304,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวก 
ประหยัดเวลา 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรขนาด ๔ x
๕,๕๐๐ ม. 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง คสล. เพื่อ
การเกษตรสายบ่อที่ซ าทอง 
2 ช่วง ม.๗ พร้อมวางท่อ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

238,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวก 
ประหยัดเวลา 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วง
ที่1 ขนาด ๓ x๐.๑๕x10
๐ เมตร ช่วงที่2 ขนาด ๓ 
x๐.๑๕x50 เมตรพร้อม
วางท่อขนาด 0.80เมตร 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหมู่บา้น - พระใหญ ่
(บางช่วง) ม.๘ 

เงินสะสม 304,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๐.๑๕x๓.๐๐x1๑,๕๐๐ 
ม. 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายอ่างน้ าเท่ียง ม.๗ 

เงินสะสม 257,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๓ x ๐.๑๕x๒๐๐ ม. 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนาขวา บ้านโพนสูง ม.๑ 

เงินสะสม 126,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๐.๑๕x๓.๐๐x๑,๐๐๐ ม. 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
สายหว้ยศอก ม.๑ 

เงินสะสม 399,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวก 
ประหยัดเวลา 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรขนาด ๔ x
๒,๐๐๐ ม. 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
สายโคกน้อย -หนองดุกบา้น
หัวฝาย ม.๒ 

เงินสะสม 692,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร ขนาด ๔ x
๕,๕๐๐ ม. 



ประหยัดเวลา 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนองอุมลวั - หวัฝาย 
ม.6 

เงินสะสม 407,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
4.00x500x0.15 ม. 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ร่องแทงหู - โคกลาย หมู่ที่ 
๘ 

เงินสะสม 388,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา 

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 
๐.๑๕x๓.๐๐x๑,๐๐๐ ม. 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสรา้งพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรสายเหนอื บา้น
กกโพธิ์วังก าม.๔ 

เงินสะสม 311,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวก 
ประหยัดเวลา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
๓ x๒๐๐x๐.๑๕ เมตร 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโพนสูง ม.1 

เงินสะสม 76,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจร ไปมาสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลา 

ถนน คสล.ขนาด 
3*50*0.15 เมตร 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ าวัง
หลวง บ้านห้วยทอง หมู่ที ่3 

เงินสะสม 457,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
ปลอดภัยประยัดเวลา 

ถนน คสล.ขนาด 
2.5*50*0.15 เมตร 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
เมรุ บ้านนาลานขา้ว ม.9 

เงินสะสม 132,000.00 เพือ่ประชาชนมีถนนที่
ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยประหยัดเวลา 

ถนน คสล.ช่วงที่ 1 ขนาด 
3*45*0.15 ม.,ช่วงที่ 2 
ขนาด 3*50*0.15 ม. 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรสายห้วยหนอง
หอย บ้านโพนสูง ม.1 

เงินสะสม 234,000.00 เพือ่ประชาชนมีถนนที่
ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยประหยัดเวลา 

ถนน คสล.ขนาด 
2.5*150*0.15 เมตร 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการโฆษณาและ
เผยแพร่ งานกจิการของ 
อบต. 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการ
สื่อสารและ การ
ประชาสัมพันธ ์ 

วางระบบโทรศัพท์แบบ
คู่สายภายในส านักงาน
และจัดท าเว็บไซต์อบต. 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการอุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างระดับอ าเภอ 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง ตรวจสอบได้ 

อุดหนุน อบต.นาหอ 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน 
ครอบครัว  

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สนับสนุนให้ความรู้พัฒนา
สตรีหรือกองทุนพัฒนาสตรี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน 
ครอบครัว  

ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาชว่งปิดภาเรียน 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
รายได้ ลดรายจา่ยของ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนนักศึกษา 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ 
รณรงค์แก้ไขปัญหาผู้ป่วย
เอดส์ และการละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที ่

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,672,800.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พกิารมี
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้สูงอายุจ านวน 604 คน 
ผู้พิการ 162 คน 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 

รายได้อื่น ๆ 150,000.00 เพื่อให้มีการบริการ
สาธารณสุขให้ทั่วถึง 
และมีมาตรฐาน 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  



36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการอุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

135,000.00 สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ต าบล 

กิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบลโพนสูง 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
โพนสูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 สนับสนุนการ
ด าเนินงาน รพสต. 
องค์กรประชาชน 
หน่วยงานของรัฐ  

สนับสนุนการด าเนินงาน 
รพสต.องค์กรประชาชน 
หน่วยงานของรัฐ 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน อบต.โพนสูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพ
ฉุกเฉินต าบล (EMS) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อชวยเหลือราษฎรที่
ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่
ต าบลโพนสูง 

ฝึกทบทวนหนว่ย(EMS) 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
กรณีฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน
และบรรเทาสาธารณภัย(งบ
กลาง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้อื่น ๆ 

284,460.00 เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน 
บูรณะให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย  

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน กรณี
ฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน
และบรรเทาสาธารณภัย 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรม บ าบัดฟื้นฟู
แก้ปัญหายาเสพติด ตั้งจุด
ตรวจและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

รายได้อื่น ๆ 30,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนการต่อสู้
กับยาเสพติด 

อบรม บ าบัดฟื้นฟู
แก้ปัญหายาเสพติด ตั้งจุด
ตรวจและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดระเบียบสังคม
และตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่
ที่ปรากฏขา่วสารยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนการต่อสู้
กับยาเสพติด 

อุดหนุนอ าเภอด่านซ้าย 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเศรษกิจฐานราก
และการฝึกอบรมอาชพี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
ต าบลโพนสูง 

ทุกหมู่บ้าน 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริฯ ม.9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
บ้านนาลานขา้ว 

บ้านนาลานขา้ว  

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริฯ ม.3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
บ้านนาลานขา้ว 

บ้านห้วยทอง หมู่ที ่3 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน ์
บ้านเมืองน่าอยู ่หน้าบ้านน่า
มอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อพื้นที่ต าบลโพนสูง
ได้พัฒนาพื้นที่ให้
สะอาด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งต าบล
ตลอดจนถนนสายหลัก-
สายรอง 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนภายในต าบลโพน
สูง ต้านยาเสพติด 

รายได้อื่น ๆ 200,000.00 เพื่อพัฒนาด้านกีฬา 
และกิจกรรม
นันทนาการ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนภายในต าบล
โพนสูง ต้านยาเสพติด
จ านวน ๑ ครั้ง  

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดตั้งกองทุนขยะ
ชุมชน 

รายได้อื่น ๆ 50,000.00 เพื่อก่อสร้างสถานที่รับ
ซ้ือ ขายขยะของชุมชน 

สถานที่รับซ้ือขยะ ๑ แห่ง 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี

โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญทางศาสนา 

รายได้อื่น ๆ 50,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งานประเพณี งานรัฐพิธี
การและวันส าคัญ 

อุดหนุนอ าเภอด่านซ้าย 



ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการกิจกรรมงาน
ประเพณีบุญหลวงและ
การละเล่นผีตาโขน  

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 จัดขบวนแห่เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณี 
งานพิธีการและวัน
ส าคัญ 

จัดกิจกรรมงานประเพณี
บุญหลวงและการละเล่น 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนการจัด
งานกาชาดดอกฝ้ายบาน
มะขามหวานเมืองเลย 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
กาชาดดอกฝ้ายบาน
มะขามหวานเมืองเลย 

อุดหนุนอ าเภอด่านซ้าย 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการจัดงานประเพณี
บุญหลวงและการละเล่นผี
ตาโขน(อุดหนุน อ.ด่านซ้าย) 

รายได้อื่น ๆ 30,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งานประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนอ าเภอด่านซ้าย 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการ อบต. สัญจร พบ
กันวันพระ 

 
0.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

งานประเพณี งานพิธี
การและวันส าคัญ 

จัดกิจกรรม อบต. สัญจร 
พบกันวันพระในทุกพื้นที่
ต าบลโพนสูง 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,114,880.00 เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สถานศึกษา
ในการจัดการศึกษา 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)สถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน สถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,192,000.00 เพื่อสนับสนุนสนับสนุน
อาหารกลางวัน
สถานศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต 
อบต.๗ ร.ร. 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,237,600.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมยั
และมีคุณธรรม 

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก๙ ศูนย ์

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษาโรงเรียนใน
พื้นที่(อุดหนุนสถานศึกษาใน
สังกัด สพฐ.เลยเขต3) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพือ่ให้โรงเรียนมี
กิจกรรมที่ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 

จ านวน ๓ โครงการ 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

196,000.00 เพื่อให้เด็กปฐมวัยใน
พื้นที่มีสถานที่เรียนที่
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑ แห่งตามแบบ
อบต.ก าหนด 



60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกกโพธิว์ังก า หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,000.00 เพื่อให้เด็กปฐมวัยใน
พื้นที่มีสถานที่เรียนที่
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑ แห่งตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาลานขา้ว หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

448,000.00 เพื่อให้เด็กปฐมวัยใน
พื้นที่มีสถานที่เรียนที่
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑ แห่งตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การศึกษา 

ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองอุมลัว หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 237,000.00 เพื่อให้เด็กประฐมวัยใน
พื้นที่มีสถานที่เรียนที่
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเล็ก จ านวน 1 
แห่ง ตาบแบบ อบต.
ก าหนด 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การทบทวน จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนสามปีแบบ 
บูรณาการ 

รายได้อื่น ๆ 30,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน 

โครงการอบต.สัญจรพบ
ประชาชนในการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บา้น 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 
อบต. 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 เพื่อจ้างหน่วยงาน 
สถาบันที่เป็นกลาง
ประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน อบต. 

จ้างหน่วยงาน สถาบันที่
เป็นกลางประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
อบต. 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 
อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อจ้างหน่วยงาน 
สถาบันที่เป็นกลาง
ประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน อบต. 

จ้างหน่วยงาน สถาบันที่
เป็นกลางประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
อบต. 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดงานรัฐพีธี 
ปกป้องสถาบันและความ
สามัคคีในชาติ เนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ อ.ด่านซ้าย 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนเคารพ
ในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัติย ์

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
โพนสูง 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน(แผนชุมชน)ของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ประจ าป ี(อ าเภอด่านซ้าย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ๙หมู่บ้าน  

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้น าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯเนื่องในวโรกาส
ทรงพระเจริญพระ
ชนมพรรษา 

รายได้อื่น ๆ 25,000.00 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้น า
หมู่บ้าน 

ก านัน ผู้ใหญ่บา้นในพื้นที่
ต าบลโพนสูง 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กของศูรย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง
ค์ 

32,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการค่าใช้จ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง
ชั่วคราว และค่าตอบแทน  

รายได้อื่น ๆ 15,969,960.0
0 

เพื่อบริหารจัดการ
ภายในส านกังานโดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ในประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า ค่าจา้ง
ชั่วคราว และค่าตอบแทน 
ของบุคลากร อบต.โพน
สูง 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ

โครงการค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,100,000.00 เพื่อบริหารจัดการ
ภายในส านกังานโดยมุ่ง

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงาน
ด้านการรักษาความ



พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

อันเป็นประโยชนแ์ก่ อปท. สัมฤทธิ์ในประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 

เจ็บป่วยนอกเวลาราชการ 
ฯลฯ 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของคณะ
ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่
และราษฎรในพื้นที ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์และ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในพื้นที ่

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การพัฒนาอาชีพและดู
งานนอกสถานที ่

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดหาวัสดุ
ส านักงาน  

รายได้อื่น ๆ 145,000.00 เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ ใช้ใน
ส านักงานอยา่งพอเพยีง  

วัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่
ครบถ้วน 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน  

รายได้อื่น ๆ 124,500.00 เพื่อมีครุภัณฑ์ใช้ใน
ส านักงานอยา่งพอเพยีง 

ครุภัณฑ์ส านักงานที่
ครบถ้วน 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ของ อบต.โพนสูง 

รายได้อื่น ๆ 200,000.00 เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่
เส่ือมสภาพสามารถใช้
งานได้ปกติ 

ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดท าระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีของอบต.โพนสูงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อเป็นไปตาม
กฎหมายการเลือกตั้ง 

ต าบลโพนสูง 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาประสิทธภิาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการบูรณาการศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอและศูนย์
ด ารงธรรมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเป็นธรรม 

ประชาชนทุกคนในพื้นที่
อ าเภอด่านซ้าย 

 

 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       อบต.โพนสูง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จ านวนเงิน 9,077,495 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 32 
โครงการ จ านวนเงิน 9,077,495 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณปูโภค 27 7,928,500.00 27 7,928,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณภีูมิปญัญาท้องถิ่นและการศึกษา 

4 1,042,000.00 4 1,042,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที่ดีและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

1 106,995.00 1 106,995.00 

รวม 32 9,077,495.00 32 9,077,495.00 

    
 
 

       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โพนสูง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล บา้นโพน
สูง ม.1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

212,000.00 204,000.00 CNTR-
0085/60 

07/01/
2560 

60 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน
กกเหี่ยน หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 392,000.00 389,500.00 CNTR-
0227/60 

23/06/
2560 

60 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าเมรุ บ้านหัว
ฝาย ม.๒ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

152,000.00 150,000.00 CNTR-
0087/60 

07/01/
2560 

45 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สาย หนองกกดู ่ม.๓ 
ระยะทาง ๑.๓๕๐ 
กิโลเมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

302,000.00 301,000.00 CNTR-
0108/60 

02/02/
2560 

60 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านพ่อปลวิ 
บ้านกกโพธิว์ังก า ม.๔ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

115,000.00 114,000.00 CNTR-
0116/60 

18/02/
2560 

30 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล.ห้วยมะนาว
สายใต้ บ้านห้วยทอง ม.๓ 

เงินสะสม 334,000.00 332,000.00 CNTR-
0177/60 

25/04/
2560 

60 

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านยายค า
เฝือน ม.5 

เงินสะสม 105,000.00 103,000.00 CNTR-
0145/60 

23/03/
2560 

45 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บ้านกกเหี่ยน 
ม.๕ 

รายได้อื่น ๆ 372,000.00 370,000.00 CNTR-
0144/60 

23/03/
2560 

45 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าเมรุ วัดป่าศรี
สว่างบ้านหนองอุมลัว ม.
๖ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

347,000.00 345,000.00 CNTR-
0215/60 

03/06/
2560 

60 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรทางน้ าล้นน้ า
ผ่าน ๓ จุดสายใต้หมู่ที ่๔ 

เงินสะสม 139,000.00 138,000.00 CNTR-
0258/60 

26/07/
2560 

60 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สาย หนองหว้า ม.๗ 

เงินสะสม 465,000.00 462,500.00 CNTR-
0225/60 

23/06/
2560 

60 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนากะบาก ม.๘ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
สะสม 

381,000.00 300,000.00 CNTR-
0204/60 

16/05/
2560 

60 

  78,000.00 
CNTR-
0240/60 

05/07/
2560 

60 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายห้วยกกก่อ (วัด
บ้าน) ม.๙ 

เงินสะสม 341,000.00 338,500.00 CNTR-
0226/60 

23/06/
2560 

60 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงถนนคสล.เพื่อ
การเกษตรสายห้วยเข็ม
ทองใต้ บ้านกกเหีย่น ม.๕ 

เงินสะสม 304,000.00 302,000.00 CNTR-
0176/60 

25/04/
2560 

60 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้าง คสล. เงินอุดหนุน 238,000.00 237,000.00 CNTR- 07/01/ 45 



โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

เพื่อการเกษตรสายบ่อที่
ซ าทอง 2 ช่วง ม.๗ พร้อม
วางท่อ  

ทั่วไป 0088/60 2560 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่บ้าน - พระ
ใหญ่ (บางช่วง) ม.๘ 

เงินสะสม 304,000.00 302,000.00 CNTR-
0117/60 

18/02/
2560 

45 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายอ่างน้ าเท่ียง ม.๗ 

เงินสะสม 257,000.00 256,000.00 CNTR-
0202/60 

16/05/
2560 

60 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนาขวา บา้นโพน
สูง ม.๑ 

เงินสะสม 126,000.00 125,000.00 CNTR-
0251/60 

14/07/
2560 

60 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายหว้ยศอก 
ม.๑ 

เงินสะสม 399,000.00 397,000.00 CNTR-
0216/60 

03/06/
2560 

60 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสรา้งพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โคกน้อย -หนองดุกบ้าน
หัวฝาย ม.๒ 

เงินสะสม 692,000.00 386,000.00 CNTR-
0257/60 

26/07/
2560 

60 

  302,000.00 
CNTR-
0203/60 

16/05/
2559 

60 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองอุมลัว - 
หัวฝาย ม.6 

เงินสะสม 407,000.00 406,000.00 CNTR-
0255/60 

14/07/
2560 

60 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ร่องแทงหู-โคกลาย 
หมู่ที่ ๘ 

เงินสะสม 388,000.00 386,000.00 CNTR-
0239/60 

05/07/
2560 

60 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรสายเหนอื บา้น
กกโพธิ์วังก าม.๔ 

เงินสะสม 311,000.00 310,000.00 CNTR-
0241/60 

06/07/
2560 

60 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโพนสูง ม.1 

เงินสะสม 76,000.00 75,000.00 CNTR-
0250/60 

14/07/
2560 

60 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ า
วังหลวง บ้านห้วยทอง 
หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 457,000.00 455,000.00 CNTR-
0238/60 

05/07/
2560 

60 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางเมรุ บ้านนาลานขา้ว 
ม.9 

เงินสะสม 132,000.00 131,000.00 CNTR-
0259/60 

26/07/
2560 

60 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรสายห้วยหนอง
หอย บ้านโพนสูง ม.1 

เงินสะสม 234,000.00 233,000.00 CNTR-
0252/60 

14/07/
2560 

60 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และการศึกษา 

โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

196,000.00 195,000.00 CNTR-
0086/60 

07/01/
2560 

60 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และการศึกษา 

โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกกโพธิว์ังก า หมู่
ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,000.00 169,000.00 CNTR-
0166/60 

05/04/
2560 

90 



30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และการศึกษา 

โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาลานขา้ว หมู่ที่ 
9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

448,000.00 447,000.00 CNTR-
0109/60 

02/02/
2560 

90 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และการศึกษา 

ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองอุมลัว หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 237,000.00 231,000.00 CNTR-
0254/60 

14/07/
2560 

90 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดีและ
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน  

รายได้อื่น ๆ 124,500.00 58,000.00 CNTR-
0127/60 

07/03/
2560 

3 

  20,495.00 
CNTR-
0128/60 

09/03/
2560 

7 

  28,500.00 
CNTR-
0129/60 

09/03/
2560 

7 
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ด่านซ้าย จ.เลย  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

54 21,086,000 27 7,982,000 27 7,928,500 27 7,928,500 27 7,928,500 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพ
ชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน 

12 7,320,000 10 7,207,800 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ
เรียบร้อย 

6 910,000 5 424,460 0 0 0 0. 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

7 870,000 5 380,000 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 300,000 1 50,000 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา ประเพณีภูมิปญัญาท้องถิ่น
และการศึกษา 

16 4,170,000 14 4,995,480 4 1,042,000 4 1,042,000 4 1,042,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

20 16,690,000 16 22,041,460 1 106,995 1 106,995 1 106,995 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

  

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทยีบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 
 

  

 
 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 



          องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการ
ต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 
          1. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโพนสูง ม.1 ใช้งบประมาณ 204,000 บาท 
          2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้านกกเหี่ยน ม.5 ใช้งบประมาณ 389,500 บาท 
          3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าเมรุ บ้านหัวฝาย ม.๒ ใช้งบประมาณ  150,000 บาท 
          4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกกดู่ บ้านห้วยทอง ม.๓ ระยะทาง ๑.๓๕๐ กม. ใช้งบประมาณ    
              301,000 บาท 
          5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อปลิว บ้านกกโพธิ์วังก า ม.๔ ใช้งบประมาณ 114,000 บาท 
          6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ห้วยมะนาวสายใต้ บ้านห้วยทอง ม.๓ ใช้งบประมาณ 332,000 บาท 
          7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายค าเฝือน บ้านกกเหี่ยน ม.5 ใช้งบประมาณ 103,000 บาท 
          8. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านกกเหี่ยน ม.๕ ใช้งบประมาณ 370,000 บาท 
          9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าเมรุ วัดป่าศรีสว่าง บ้านหนองอุมลัว ม.๖ ใช้งบประมาณ 345,000  
              บาท 
         10. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรทางน้ าล้นน้ าผ่าน ๓ จุดสายใต้ บ้านกกโพธิ์วังก า ม.๔ ใช้งบประมาณ  
               138,000 บาท 
         11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองหว้า บ้านนาหิน ม.๗ ใช้งบประมาณ 462,500 บาท 
         12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากะบาก บ้านหางนา ม.๘ ใช้งบประมาณ 378,000  บาท 
         13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกกก่อ (วัดบ้าน) บ้านนาลานข้าว ม.๙ ใช้งบประมาณ 338,500   
               บาท 
         14. ก่อสร้างถนน คสล.เพ่ือการเกษตรสายห้วยเข็มทองใต้ บ้านกกเหี่ยน ม.๕ ใช้งบประมาณ 302,000  
               บาท 
         15. โครงการก่อสร้าง คสล. เพื่อการเกษตรสายบ่อที่ซ าทอง 2 ช่วง บ้านนาหิน ม.๗ พร้อมวางท่อ  ใช้ 
               งบประมาณ 237,000 บาท 
         16. ถนน คสล. สายหมู่บ้าน - พระใหญ่ (บางช่วง) บ้านางนา ม.๘ ใช้งบประมาณ 302,000 บาท 
         17. ก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างน้ าเที่ยง บ้านนาหิน  ม.๗ ใช้งบประมาณ 256,000 บาท 
         18. ก่อสร้างถนน คสล.สายนาขวา บ้านโพนสูง ม.๑ ใช้งบประมาณ 125,000 บาท 
         19. ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยศอก บ้านโพนสูง ม.๑ ใช้งบประมาณ 397,000 บาท 
         20. ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกน้อย -หนองดุก บ้านหัวฝาย ม.๒ ใช้งบประมาณ 688,000  บาท 
         21. ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอุมลัว - หัวฝาย ม.6 ใช้งบประมาณ 406,000 บาท 
         22. ก่อสร้างถนน คสล.ร่องแทงหู-โคกลาย บ้านหางนา  ม.๘ ใช้งบประมาณ 386,000 บาท 
         23. ก่อสร้างถนน คสล.เพ่ือการเกษตรสายเหนือ บ้านกกโพธิ์วังก า ม.๔ ใช้งบประมาณ 310,000 บาท 
         24. ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสูง ม.1 ใช้งบประมาณ 75,000 บาท 
         25. ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ าวังหลวง บ้านห้วยทอง ม.3 ใช้งบประมาณ 455,000 บาท 
         26. ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเมรุ บ้านนาลานข้าว ม.9 ใช้งบประมาณ 131,000 บาท 
         27. ก่อสร้างถนน คสล.เพ่ือการเกษตรสายห้วยหนองหอย บ้านโพนสูง ม.1 ใช้งบประมาณ 233,000 บาท 
           28. โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย ม.2 ใช้งบประมาณ 195,000 บาท 
         29. โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกโพธิ์วังก า ม.4 ใช้งบประมาณ 169,000 
               บาท 

 
         30. โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลานข้าว ม.9 ใช้งบประมาณ 447,000 



               บาท 
         31. ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอุมลัว ม.6 ใช้งบประมาณ 231,000 บาท 
         32. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน ใช้งบประมาณ  106,995  บาท 

          ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
                      ประกาศ ณ วันที่   31   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
 
 
                                                             ลงชื่อ 

                              ( นายศิริ  โสประดิษฐ ) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

 
 

 


