
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

******************************************* 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548         

ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ดังนี้ 

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

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 
1. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการผลิตภาคการเกษตรกรรม  
2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทาง
สังคม  
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
5. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการศึกษา 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูประโภค 
           1. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,ไฟฟ้าแรงต่ า,หอกระจายข่าว ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
           2. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค 
           3. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนสะพานและทางระบายน้ า 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
         1. การเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง 
         2. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน 
         3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
           1. การส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           2. การส่งเสริมแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 

 



    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การกีฬา 
        1. การส่งเสริมสนับสนนุการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตร 
        2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        3. การส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. การจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การศึกษา 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
            การศึกษา 
        2. การสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาเด็ก เยาวชนในพื้นท่ี 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
        1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        2. การพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชนโดย ยึดหลัก          
            ธรรมาภิบาล  
        3. การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยในส านักงาน 
        4. การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
 
ง. การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 -
2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 -2561) เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2558 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
 

ยุทธศาสตร ์
2559 2560 2561 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูประโภค 41 25,605,000 80 32,144,000 85 29,949,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชวีิตและความเข้มแข็งของชุมชน 13 740,000 13 740,000 13 740,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 6 760,000 6 760,000 6 760,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การกีฬา 8 2,260,000 7 760,000 7 760,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 800,000 2 600,000 2 600,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 

13 3,380,000 12 3,080,000 11 2,580,000 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร 

17 3,190,000 19 6,040,000 16 3,140,000 

รวม 102 36,735,000 139 44,124,000 140 38,529,000 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพือ้นฐานและสาธารณปูระโภค

ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และความสงบ
เรียบร้อย

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การกีฬา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสริมการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม 
ศาสนา ประเพณีภมูิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดีและการพฒันา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพือ้นฐานและสาธารณปูระโภค

ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชมุชน

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การกีฬา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสริมการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา 
ประเพณีภมูิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดีและการพฒันาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร

2561

2560

2559



จ. การจัดท างบประมาณ 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 12,687,880 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณปูระโภค 23 4,493,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 9 654,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 4 491,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การกีฬา 5 620,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 110,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณภีูมิปญัญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

10 4,544,480.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 13 1,774,600.00 

รวม 66 12,687,880.00 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพือ้นฐานและสาธารณปูระโภค

ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และความสงบ
เรียบร้อย

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การกีฬา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสริมการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม 
ศาสนา ประเพณีภมูิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดีและการพฒันา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร

โครงการ

โครงการ



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอ 
เตอร์จมใต้น้ า บ้านหางนา หมู่ท่ี 8 

เงินสะสม 159,000.00 ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการอุปโภค
ท้ังปี 

ระบบประปาบาดาล
ชนิดหอถังสูง จ า 
นวน 1 จุดบรรจุน้ า 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า บ้านหัวฝาย ม.2 

เงินสะสม 159,000.00 ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการอุปโภค
ท้ังปี 

ระบบประปาบาดาล
ชนิดหอถังสูง จ า 
นวน 1 จุดบรรจุน้ า  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอ 
เตอร์จมใต้น้ า บ้านกกเหี่ยน ม.5 

เงินสะสม 159,000.00 ประชาชนจะมีน้ าใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ระบบประปาผิวดิน
ชนิดหอถังสูง จ า 
นวน 1 จุดบรรจุน้ า 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการขุดลอกฝายนาภู ม.1 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

73,000.00 ประชาชนมีแหล่งกัก
เก็บน้ าธรรมชาติไว้ใช้
อุปโภค บริโภคตลอด
ท้ังปี 

ขุดลอกฝาย ขนาด 
20x60x1.50
เมตร ปริมาณงาน 
1,800 ตรม.  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการขุดลอกคลองห้วยชะนาง 
ม.8 

เงินสะสม 250,000.00 -เพื่อให้แหล่งน้ าเพื่อ
การ เกษตรไม่ต้ืนเขิน
หน้าฝนน้ าไม่ไหลเข้า
ท่วม พืชผลทาง
การเกษตร  

คลอง ขนาด 10x 
2x 1,700เมตร 
ปริมาณงาน 
35,000 ตรม.  

6. 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.6 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 
 

174,000.00 
 

 

เพื่อให้ถนนภายในหมู่ 
บ้านสะอาด เวลาฝน
ตกน้ าไม่ไหลข้ามถนน  

ร่องระบายน้ า คสล.
ขนาด 0.30x 
0.03x 0.17x 
550 ม. 

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพือ้นฐานและสาธารณปูระโภค

ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชมุชน

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และความ…

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การกีฬา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์…

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสริมการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม …

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดีและการพฒันา…

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามข้อบญัญติั



ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
ห้วยเหล่าหญ้า ม.7 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

217,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ถนนคสล.ขนาด 3 x 
0.15x200 ม. 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ห้วยทอง พร้อมวางท่อ ระบายน้ า 
คสล.  ม.3 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

269,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก รวดเร็ว  

ก่อสร้างถนนคสล.
ขนาด เส้นผ่าศูน
กลาง 0.08 ม. 
จ านวน 14 ท่อน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน
กกโพธ์ิ ม.4 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

291,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้สัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา 

ขยายไหล่ทาง คสล.
ขนาด
50x0.15x2,000 
ม. ทางเข้าหมู่บ้าน
กกโพธ์ิ ม.4 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการถนน คสล.สายดอนหอ
ล่าง ม.1 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

181,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้สัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา 

ถนนคสล.ขนาด 
0.15 x 3.00 x 
500 ม.ปริมาณงาน 
225ตรม. 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง
ชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

47,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง  

ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางชนิด
เซลล์แสงอาทิตย์
ทางเข้าหมู่บ้าน 
จ านวน 2จุด 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการขุดลอกฝายโคกแปก บ้าน
นาลานข้าว ม.9 

เงินสะสม 166,000.00 เพื่อให้แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรไม่ตื้นเขิน มี
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และน้ า
อุปโภคตลอดปี 

ปริมาตรงานขุดตัก
ดินไม่น้อยกว่า 
26,625 ลูกบาศก์
เมตร 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า บ้านหนองอุมลัว 
ม.6 

เงินสะสม 83,000.00 ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการอุปโภค
ท้ังปี 

เครื่องสูบน้ าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า 
ขนาด 3 แรงม้า 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อม
ลงหินคลุก (บางช่วง) สายใต้ ม.4 

เงินสะสม 279,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวก 
ประหยัดเวลา 

ถนนเพื่อการเกษตร
ขนาด 5 x1,200 
ม. 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย
ร่องยางกูด (บางช่วง) ม.6 

เงินสะสม 258,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวก 
ประหยัดเวลา 

ถนนเพื่อการเกษตร
ขนาด 4 x5,500 
ม. 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. สายร่องนาบึง 
ม.6 

เงินสะสม 199,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สนัจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนเพื่อ คสล. 
ขนาด 2.50X150 
เมตร 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อม
ลงหินคลุก (บางช่วง) สายห้วย
เหล่าหญ้า-ร่องนาดู่ ม.7 
 
 

เงินสะสม 226,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวก
ประหยัด เวลา 

ถนนเพื่อการเกษตร
ขนาด 4x1,200 ม. 



ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อม
ลงหินคลุก (บางช่วง) สายกาด
มอญ บ้านนาลานข้าว ม.9 

เงินสะสม 278,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวก 
ประหยัดเวลา 

ถนนเพื่อการเกษตร
ขนาด 4 x7,500 
ม. สายกาดมอญ 
สาย 2 บ้านนาลาน
ข้าว ม.9 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการขุดลอกฝายห้วยวังหลวง 
หมู่ท่ี ๓  

เงินสะสม 400,000.00 เพื่อให้แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรไม่ตื้นเขิน -
หน้าฝนชะลอน้ าไม่
ไหลเข้าท้วมพืชผลทาง
การเกษตร  

ฝาย ขนาด 20x 
40x 1.50 เมตร 
ปริมาณงาน 1,200 
ตรม. 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการถนน คสล.สายดอนหอ
ล่าง ม.1 

เงินสะสม 195,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้สัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา 

ถนนคสล.ขนาด 
0.15 x3.00 x 
500 ม.ปริมาณงาน 
225 ตรม. 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ข้างวัดโนนสว่าง บ้านหนองอุมลัว 
ม.6 

เงินสะสม 211,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้สัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา 

ถนน คสล. ขนาด 3 
x0.15x250 เมตร 
สายข้างวัดโนนสว่าง 
หนองอุมลัว ม.6 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
ป่าช้า - ภูหมาง้อ ม.5 

เงินสะสม 57,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรสะ 
ดวกในการเดินทางไป
ประกอบพธิีทางศาสนา 

ถนน คสล.ขนาด 
2.50x0.15x350 
ม.ปริมาณงาน 
157.5 ตรม. 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แท้งน้ า - ฝาย ม.5 

เงินสะสม 162,000.00 เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้สัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 

ถนน คสล.ขนาด 
3.00x0.15x250 
ม.ปริมาณงาน 90 
ตรม.  

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการโฆษณาเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน  

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  

จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึง ตรวจสอบได้ 

อุดหนุน อบต.นาหอ 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

รายได้อื่น ๆ 200,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน 
ครอบครัว  

จัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สนับสนุนให้ความรู้พัฒนาสตรีหรือ
กองทุนพัฒนาสตรี 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน 
ครอบครัว  

ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มสตรี 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ 
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วง
ปิดภาเรียน 

รายได้อื่น ๆ 39,600.00 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
รายได้ ลดรายจ่ายของ 
ผู้ปกครอง 

นักเรียนนักศึกษา 
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29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วย
เอดส์ 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นท่ี 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  

รายได้อื่น ๆ 150,000.00 เพื่อให้มีการบริการ
สาธารณสุขให้ท่ัวถึง 
และมีมาตรฐาน 

จัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

135,000.00 สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบล 

กิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบล
โพนสูง 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลโพนสูง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

85,000.00 เพื่อส่งเสริมด าเนินงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน รพสต.
องค์กรประชาชน 
หน่วยงานของรัฐ 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.โพน
สูง 

รายได้อื่น ๆ 150,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
อบต.โพนสูง 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน กรณีฉุกเฉิน จ าเป็น
เร่งด่วนและบรรเทาสาธารณภัย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได้อื่น ๆ 

311,200.00 เพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน บูรณะให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย  

บรรเทาความเดือด 
ร้อนของประชาชน 
กรณีฉุกเฉิน จ าเป็น
เร่งด่วนและบรรเทา
สาธารณภัย 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการอบรม บ าบัดฟื้นฟู
แก้ปัญหายาเสพติด ตั้งจุดตรวจ
และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนการ
ต่อสู้กับยาเสพติด 

อบรม บ าบัดฟื้นฟู
แก้ปัญหายาเสพติด 
ตั้งจุดตรวจและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจัดระเบียบสังคมและตั้ง
จุดตรวจจุดสกัดพื้นท่ีท่ีปรากฏ
ข่าวสารยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนการ
ต่อสู้กับยาเสพติด 

อุดหนุนอ าเภอด่าน
ซ้าย 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว การกีฬา 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจรากฐานและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

รายได้อื่น ๆ 200,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพต าบลโพนสูง 

ทุกหมู่บ้านในต าบล
โพนสูง 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว การกีฬา 

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ 

รายได้อื่น ๆ 30,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพบ้านนาลานข้าว 

บ้านนาลานข้าว หมู่
ท่ี 9 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว  
การกีฬา 

โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ หน้าบ้าน
น่ามอง 

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อพื้นท่ีต าบลโพนสูง
ได้พัฒนาพ้ืนท่ีให้
สะอาด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ัง
ต าบลตลอดจนถนน
สายหลัก 
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40. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว การกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ภายในต าบลโพนสูง ต้านยาเสพ
ติด 

รายได้อื่น ๆ 200,000.00 เพื่อพัฒนาด้านกีฬา 
และกิจกรรม
นันทนาการ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนภายในต าบล
โพนสูง ต้านยาเสพตดิ
จ านวน 1 ครั้ง  

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว การกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

รายได้อื่น ๆ 90,000.00 เพื่อพัฒนาด้านกีฬา 
และกิจกรรม
นันทนาการ 

แข่งขันกีฬาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดหาสถานท่ีก าจัดขยะ
สาธารณะ  

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะ 

สถานท่ีก าจัดขยะ
สาธารณะ ทุก
หมู่บ้าน 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดต้ังกองทุนขยะชุมชน รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อก่อสร้างสถานท่ีรับ
ซ้ือ ขายขยะของชุมชน 

สถานท่ีรับซ้ือขยะ 1 
แห่ง 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ 
อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
ศาสนาประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งานประเพณี งานรัฐ
พิธีการและวันส าคัญ 

สนับสนุนงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

รายได้อื่น ๆ 200,000.00 จัดขบวนแห่เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณี 
งานพิธีการและวัน
ส าคัญ 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีบุญหลวง
และการละเล่น 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
กาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวาน
เมืองเลย 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
กาชาดดอกฝ้ายบาน
มะขามหวานเมืองเลย 

อุดหนุนอ าเภอด่าน
ซ้าย 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวง
และการละเล่นผีตาโขน(อุดหนุน 
อ.ด่านซ้าย) 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งานประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอด่าน
ซ้าย 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิ  
ปัญญาท้องถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)สถานศึกษาในการจัด
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

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

สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)
สถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา 
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49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,192,000.00 เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สถานศึกษา
ในการจัดการศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขต อบต. 7 
โรงเรียน 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,237,600.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย
และมีคุณธรรม 

สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๙ 
ศูนย์ 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม 
ศาสนา ประเพณี
ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและ
การศึกษา 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้อื่น ๆ 100,000.00 เพื่อจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ี สังกัด 
สพฐ.เลยเขต ๓ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อให้โรงเรียนมี
กิจกรรมท่ีท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน 

นักเรียนในสังกัด 
สพฐ.จ านวน 7
โรงเรียน 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลานข้าว หมู่
ท่ี 9 

รายได้อื่น ๆ 460,000.00 เพื่อให้เด็กปฐมวัยใน
พื้นท่ีมีสถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 แห่งตาม
แบบอบต.ก าหนด 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ทบทวน จัดท าแผนแบบ บูรณา
การ (อบต.สัญจรพบประชาชน
หรือจัดเวทีประชาคม) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน 

โครงการอบต.สัญจร
พบประชาชนในการ
จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน อบต. 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 เพื่อจ้างหน่วยงาน 
สถาบันท่ีเป็นกลาง
ประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 
อบต. 

จ้างหน่วยงาน สถา 
บันท่ีเป็นกลางประ 
เมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติ งาน 
อบต. 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมืองการ
บริหาร  

โครงการสนับสนุนจัดหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนท่ี (อ าเภอด่านซ้าย) 

รายได้อื่น ๆ 5,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการ จากการออก
หน่วยบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลโพนสูง 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูร
ณาการ การจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ประจ าปี(อ าเภอด่านซ้าย) 
 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน 

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 
9หมู่บ้าน  

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้น า
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระ
ชนมพรรษา 

รายได้อื่น ๆ 25,000.00 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้น า
หมู่บ้าน 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
พื้นท่ีต าบลโพนสูง 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดีและการพัฒนาประสิทธ ิ
ภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการบูรณาการศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลโพนสูง
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเป็นธรรม 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลโพนสูง 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท. 

รายได้อื่น ๆ 700,000.00 เพื่อบริหารจัดการ
ภายในส านักงานโดย
มุ่งสัมฤทธิ์ใน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้กับ
อบต.โพนสูง 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการอบรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของคณะผู้บริหารพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และกลุ่มเป้าหมาย
รวมท้ังประชาชนในพื้นท่ีต าบล
โพนสูง 

รายได้อื่น ๆ 300,000.00 เพื่อส่งเสริมประสบ 
การณ์และพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน และ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
การพัฒนาอาชีพ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการพัฒนาอาชีพ
และดูงานนอก
สถานท่ี 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน  รายได้อื่น ๆ 155,000.00 เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ ใช้
ในส านักงานอย่าง
พอเพียง  

วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานท่ีครบถ้วน 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดีและการพัฒนาประสิทธ ิ
ภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน  รายได้อื่น ๆ 80,600.00 เพื่อมีครุภัณฑ์ใช้ใน
ส านักงานอย่าง
พอเพียง 

ครุภัณฑ์ส านักงานท่ี
ครบถ้วน 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดีและการพัฒนาประสิทธ ิ
ภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน และก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะและห้องน้ าคนพิการ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

374,000.00 เพื่อให้อาคาร
ส านักงานน่าอยู่ 
สะดวกส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดีและการพัฒนาประสิทธ ิ
ภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการจัดท าระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต.โพนสูง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดีและการพัฒนาประ
สิทธิ ภาพการเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

รายได้อื่น ๆ 50,000.00 เพื่อเป็นไปตาม
กฎหมายการเลือกตั้ง 

พื้นท่ีต าบลโพนสูง 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 47 โครงการ จ านวนเงิน 7,282,396 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 41 โครงการ จ านวนเงิน 5,908,396 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณปูระโภค 18 3,340,679.76 12 1,966,679.76 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน 6 368,734.00 6 368,734.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ
เรียบร้อย 

3 28,522.12 3 28,522.12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การกีฬา 2 86,200.00 2 86,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 54,067.80 1 54,067.80 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา ประเพณภีูมิปญัญาท้องถิน่และการศึกษา 

9 2,873,385.20 9 2,873,385.20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที่ดีและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

8 530,807.00 8 530,807.00 

รวม 47 7,282,395.88 41 5,908,395.88 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดต้ังเครื่องสูบ
น้้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้้า บ้านหางนา หมู่ท่ี 8 

เงินสะสม 159,000.00 150,000.00 CNTR-
0063/59 

26/12/2559 60 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้้า บ้านหัวฝาย ม.2 

เงินสะสม 159,000.00 138,338.00 CNTR-
0208/59-1 

13/07/2559 60 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้า คสล.ภายในหมู่บ้าน 
ม.6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 174,000.00 162,000.00 CNTR-
0206/59 

12/07/2559 60 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยเหล่าหญ้า ม.7 เงินอุดหนุนท่ัวไป 217,000.00 215,000.00 CNTR-
00306/59 

27/02/2559 45 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยทอง พร้อมวาง
ท่อ ระบายน้้า คสล.,ม.๓ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 269,000.00 265,000.00 CNTR-
0108/59 

27/02/2559 45 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้านกกโพธิ์ ม.4 เงินอุดหนุนท่ัวไป 291,000.00 289,000.00 CNTR-
0207/59 

13/07/2559 45 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการถนน คสล.สายดอนหอล่าง ม.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 181,000.00 179,000.00 CNTR-
0250/59 

10/09/2559 45 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการไฟฟ้าแสงสว่างส่องทางชนิดเซลล์
แสงอาทิตย ์

เงินอุดหนุนท่ัวไป 47,000.00 45,000.00 CNTR-
0262/59 

16/09/2559 30 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการติดต้ังเครื่องสูบน้้าแบบมอเตอร์จมใต้น้้า 
บ้านหนองอุมลัว ม.6 

เงินสะสม 83,000.00 83,000.00 CNTR-
0210/59 

14/07/2559 30 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก (บาง
ช่วง) สายใต้ ม.4 

เงินสะสม 279,000.00 277,000.00 CNTR-
0251/59 

10/09/2559 45 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายร่องยางกูด (บาง
ช่วง) ม.6 

เงินสะสม 258,000.00 256,000.00 CNTR-
0253/59 

10/09/2559 45 



12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

ก่อสร้างถนน คสล. สายร่องนาบึง ม.6 เงินสะสม 199,000.00 197,000.00 CNTR-
0249/59 

10/09/2559 45 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก (บาง
ช่วง) สายห้วยเหล่าหญ้า-ร่องนาดู่ ม.7 

เงินสะสม 226,000.00 224,000.00 CNTR-
0252/59 

10/09/2559 45 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก (บาง
ช่วง) สายกาดมอญ บ้านนาลานข้าว ม.9 

เงินสะสม 278,000.00 270,000.00 CNTR-
0254/59 

13/09/2559 45 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการถนน คสล.สายดอนหอล่าง ม.1 เงินสะสม 195,000.00 183,341.76 CNTR-
0079/59-1 

14/01/2559 45 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดโนนสว่าง 
บ้านหนองอุมลัว ม.6 

เงินสะสม 211,000.00 206,000.00 CNTR-
0060/59 

25/12/2558 45 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายป่าช้า - ภูหมาง้อ 
ม.5 

เงินสะสม 57,000.00 55,000.00 CNTR-
0062/59 

26/12/2559 45 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูประโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแท้งน้้า - ฝาย ม.5 เงินสะสม 162,000.00 146,000.00 CNTR-
0061/59 

26/12/2559 45 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอ้าเภอ 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 15,000.00 00111/59 08/12/2559 1 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

รายได้อื่น ๆ 200,000.00 50,300.00 CNTR-
0127/59 

11/04/2559 1 

  3,000.00 00352/59 11/04/2559 1 

  1,800.00 
CNTR-
0128/59 

08/04/2559 4 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาเรียน รายได้อื่น ๆ 39,600.00 13,000.00 00370/59 18/01/2559 65 

  14,800.00 00706/59 08/06/2559 74 

  11,800.00 00707 22/06/2559 59 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายได้อื่น ๆ 150,000.00 600.00 CNTR-
0010/59 

20/10/2558 7 

  300.00 
CNTR-
0009/59 

19/10/2558 3 

  300.00 
CNTR-
0017/59 

27/10/2558 7 

  900.00 
CNTR-
0033/59 

18/11/2558 15 

  900.00 
CNTR-
0036/59 

24/11/2558 15 

  900.00 
CNTR-
0058/59 

25/12/2558 7 

  99,600.00 
CNTR-
0176/59 

15/06/2559 3 

  5,000.00 
CNTR-
0178/59 

16/06/2559 3 

  1,800.00 
CNTR-
0214/59 

21/07/2559 15 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เงินอุดหนุนท่ัวไป 135,000.00 7,500.00 00653/59 15/09/2559 1 

  7,500.00 00654/59 15/09/2559 1 

  7,500.00 00655/59 15/09/2559 1 

  7,500.00 00656/59 15/09/2559 1 

  7,500.00 00657/59 15/09/2559 1 

  7,500.00 00658/59 15/09/2559 1 

  7,500.00 00659/59 15/09/2559 1 

  7,500.00 00660/59 15/09/2559 1 



  7,500.00 00464/59 16/06/2559 1 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบล
โพนสูง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 85,000.00 81,234.00 00224/59 29/01/2559 1 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และความสงบเรียบร้อย 

โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
กรณีฉุกเฉิน จ้าเป็นเร่งด่วนและบรรเทาสาธารณภัย 

เงินอุดหนุนท่ัวไป,
รายได้อื่น ๆ 

311,200.00 3,371.00 00134/59 21/12/2558 1 

  2,296.00 00135/59 21/12/2558 1 

  3,580.12 00475/59 23/06/2559 1 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรม บ้าบัดฟื้นฟูแก้ปัญหายาเสพติด ต้ัง
จุดตรวจและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 875.00 CNTR-
0125/59 

08/04/2559 1 

  8,400.00 00150/59 29/12/2558 7 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดระเบียบสังคมและต้ังจุดตรวจจุดสกัด
พื้นท่ีท่ีปรากฏข่าวสารยาเสพติด 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000.00 10,000.00 00204/59 22/01/2559 5 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว การกีฬา 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจรากฐาน
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

รายได้อื่น ๆ 200,000.00 60,000.00 CNTR-
0230/59 

16/08/2559 3 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว การกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต้าบล
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

รายได้อื่น ๆ 90,000.00 4,500.00 CNTR-
0051/59 

17/12/2558 2 

  21,700.00 
CNTR-
0050/59 

17/12/2558 2 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดต้ังกองทุนขยะชุมชน รายได้อื่น ๆ 100,000.00 39,660.00 CNTR-
0248/59 

09/09/2559 7 

  3,600.00 00661/59 15/09/2559 1 

  6,000.00 
CNTR-
0256/59 

12/09/2559 5 

  1,755.00 
CNTR-
0255/59-1 

12/09/2559 5 

  3,052.80 
CNTR-
0119/59 

24/03/2559 7 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส้าคัญทางศาสนา รายได้อื่น ๆ 100,000.00 500.00 CNTR-
0124/59 

05/04/2559 2 

  1,000.00 
CNTR-
0135/59 

23/04/2559 3 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน รายได้อื่น ๆ 200,000.00 15,000.00 CNTR-
0193/59 

07/07/2559 1 

  12,000.00 
CNTR-
0192/59 

28/06/2559 10 

  35,000.00 
CNTR-
0919/59 

28/06/2559 10 

  6,000.00 
CNTR-
0194/59 

07/07/2559 1 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน
มะขามหวานเมืองเลย 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 20,000.00 7/2559 22/01/2559 5 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผี
ตาโขน(อุดหนุน อ.ด่านซ้าย) 

รายได้อื่น ๆ 20,000.00 20,000.00 7/2559 23/06/2559 7 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,114,880.00 81,484.40 CNTR-
0014/59 

23/10/2558 15 

  81,484.40 
CNTR-
0047/59 

01/12/2559 7 

  81,484.40 
CNTR-
0055/59 

23/12/2559 15 

  82,579.20 CNTR- 29/01/2559 5 



0090/59 

  227,249.20 
CNTR-
0118/59 

16/03/2559 7 

  82,579.20 
CNTR-
0154/59 

18/05/2559 7 

  82,579.20 
CNTR-
0168/59 

01/06/2559 7 

  78,825.60 
CNTR-
0196/59 

29/06/2559 5 

  81,640.80 
CNTR-
0216/59 

01/08/2559 7 

  139,978.00 
CNTR-
0261/59 

16/09/2559 7 

  81,640.80 
CNTR-
0236/59 

29/08/2559 7 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,192,000.00 168,000.00 00080/59 25/11/2558 1 

  50,000.00 00081/59 25/11/2558 1 

  120,000.00 00082/59 25/11/2558 1 

  56,000.00 00083/59 25/11/2558 1 

  56,000.00 00084/59 25/11/2558 1 

  102,000.00 00085/59 25/11/2558 1 

  56,000.00 00086/59 25/11/2558 1 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,237,600.00 9,300.00 CNTR-
0002/59-1 

01/10/2558 31 

  6,840.00 
CNTR-
0003/59-1 

01/10/2558 31 

  17,220.00 
CNTR-
0004/59 

01/10/2558 31 

  7,560.00 
CNTR-
0005/59-1 

01/10/2558 31 

  16,380.00 
CNTR-
0006/59 

01/10/2558 31 

  24,780.00 
CNTR-
0007/59 

01/10/2558 31 

  7,200.00 
CNTR-
0008/59-1 

01/10/2558 31 

  10,080.00 
CNTR-
0020/59-1 

02/11/2558 29 

  7,980.00 
CNTR-
0021/59 

02/11/2558 29 

  17,220.00 
CNTR-
0022/59 

02/11/2558 29 

  8,820.00 
CNTR-
0023/59 

02/11/2558 29 

  16,380.00 
CNTR-
0024/59 

02/11/2558 29 

  25,200.00 
CNTR-
0025/59-1 

02/11/2558 29 

  8,400.00 
CNTR-
0026/59 

02/11/2558 29 

  7,200.00 
CNTR-
0044/59-1 

01/12/2558 30 

  21,600.00 CNTR- 01/12/2558 30 



0043/59-1 

  14,040.00 
CNTR-
0042/59-1 

01/12/2558 30 

  7,560.00 
CNRT-
0041/59-1 

01/12/2558 30 

  14,760.00 
CNTR-
0040/59-1 

01/12/2558 30 

  6,840.00 
CNTR-
0039/59-1 

01/12/2558 30 

  8,640.00 
CNTR-
0038/59-1 

01/12/2558 30 

  9,600.00 
CNTR-
0066/59 

04/01/2559 26 

  7,600.00 
CNTR-
0067/59 

04/01/2559 26 

  16,400.00 
CNTR-
0068/59 

04/01/2559 26 

  8,400.00 
CNTR-
0065/59 

04/01/2559 26 

  15,600.00 
CNTR-
0071/59 

04/01/2559 26 

  24,000.00 
CNTR-
0070/59 

04/01/2559 26 

  8,000.00 
CNTR-
0069/59 

04/01/2559 26 

  6,800.00 
CNTR-
0083/59-1 

01/02/2559 29 

  24,000.00 
CNTR-
0084/59 

01/02/2559 29 

  15,600.00 
CNTR-
0085/59 

01/02/2559 29 

  7,140.00 
CNTR-
0086/59-1 

01/02/2559 29 

  13,940.00 
CNTR-
0087/59-1 

01/02/2559 29 

  6,460.00 
CNTR-
0089/59-1 

01/02/2559 29 

  9,240.00 
CNTR-
0088/59-1 

01/02/2559 29 

  11,040.00 
CNTR-
0109/59 

01/03/2559 31 

  10,120.00 
CNTR-
0010/59-1 

01/03/2559 31 

  18,860.00 
CNTR-
0111/59 

01/03/2559 31 

  9,660.00 
CNTR-
0112/59 

01/03/2559 31 

  17,940.00 
CNTR-
0113/59 

01/03/2559 31 

  28,060.00 
CNTR-
0114/59 

01/03/2559 31 

  9,200.00 
CNTR-
0115/59 

01/03/2559 31 

  5,600.00 
CNTR-
0146/59-1 

16/05/2559 16 

  2,800.00 
CNTR-
0147/59-1 

16/05/2559 16 

  7,800.00 
CNTR-
0148/59-1 

16/05/2559 16 



  4,000.00 
CNTR-
0149/59-1 

16/05/2559 16 

  12,200.00 
CNTR-
0151/59-1 

16/05/2559 16 

  7,400.00 
CNTR-
0150/59-1 

16/05/2559 16 

  3,600.00 
CNTR-
0152/59-1 

16/05/2559 16 

  12,320.00 
CNTR-
0160/59 

01/06/2559 30 

  6,160.00 
CNTR-
0161/59 

01/06/2559 30 

  17,160.00 
CNTR-
0162/59 

01/06/2559 30 

  9,240.00 
CNTR-
0163/59-1 

01/06/2559 30 

  16,720.00 
CNTR-
0164/59-1 

01/06/2559 30 

  28,160.00 
CNTR-
0165/59-1 

01/06/2559 30 

  7,920.00 
CNTR-
0166/59 

01/06/2559 30 

  8,400.00 
CNTR-
0197/59-1 

01/07/2559 31 

  4,800.00 
CNTR-
0198/59-1 

01/07/2559 31 

  11,700.00 
CNTR-
0199/59-1 

01/07/2559 31 

  6,300.00 
CNTR-
0200/59-1 

01/07/2559 31 

  11,400.00 
CNTR-
0201/59-1 

01/07/2559 31 

  19,200.00 
CNTR-
0202/59-1 

01/07/2559 31 

  5,400.00 
CNTR-
0203859-1 

01/07/2559 31 

  12,320.00 
CNTR-
0217/59 

01/08/2559 31 

  7,040.00 
CNTR-
0218/59 

01/08/2559 31 

  17,160.00 
CNTR-
0219/59 

01/08/2559 31 

  9,240.00 
CNRT-
0220/59 

01/08/2559 31 

  16,720.00 
CNTR-
0221/59 

01/08/2559 31 

  28,160.00 
CNTR-
0222/59 

01/08/2559 31 

  7,920.00 
CNTR-
0223/59 

01/08/2559 31 

  12,320.00 
CNTR-
0237/59 

01/09/2559 30 

  7,040.00 
CNTR-
0238/59 

01/09/2559 7,040 

  17,160.00 
CNTR-
0239/59 

01/09/2559 30 

  9,240.00 
CNTR-
0240/59 

01/09/2559 30 

  16,720.00 
CNTR-
0241/59 

01/09/2559 30 



  28,160.00 
CNTR-
0242/59 

01/09/2559 30 

  7,920.00 
CNTR-
0243/59 

01/09/2559 30 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้อื่น ๆ 100,000.00 35,500.00 CNTR-
0073/59 

06/01/2559 3 

  1,800.00 
CNTR-
0072/59 

06/01/2559 3 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการศึกษา 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาโรงเรียน
ในพื้นท่ี สังกัด สพฐ.เลยเขต ๓ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00 40,000.00 00172/59 11/01/2559 1 

  30,000.00 00280/59 02/03/2559 1 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
และการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทบทวน จัดท้าแผน
แบบ บูรณาการ (อบต.สัญจรพบประชาชนหรือจัด
เวทีประชาคม) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000.00 10,700.00 CNTR-
0106/59 

23/02/2559 11 

  540.00 
CNTR-
0104/59 

23/02/2559 1 

  390.00 
CNTR-
0105/59 

23/02/2559 1 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
และการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
อบต. 

รายได้อื่น ๆ 15,000.00 15,000.00 CNTR-
0259/59 

14/09/2559 7 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
และการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการสนับสนุนจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนท่ี 
(อ้าเภอด่านซ้าย) 

รายได้อื่น ๆ 5,000.00 5,000.00 6/2559 21/12/2558 3 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
และการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการบูรณาการศูนย์ด้ารงธรรมอ้าเภอ และศูนย์
ด้ารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 10,000.00 00575/59 09/08/2559 1 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
และการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของคณะ
ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าท่ี และกลุ่มเป้าหมาย
รวมท้ังประชาชนในพื้นท่ีต้าบลโพนสูง 

รายได้อื่น ๆ 300,000.00 120,000.00 CNTR-
0095/59 

03/02/2559 4 

  154,500.00 00231/59 02/02/2559 2 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
และการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการจัดหาวัสดุส้านักงาน  รายได้อื่น ๆ 155,000.00 234.00 CNTR-
0016/59 

27/10/2558 7 

  9,871.00 
CNTR-
0015/59 

27/10/2558 7 

  6,600.00 
CNTR-
0035/59 

24/11/2558 7 

  5,750.00 
CNTR-
0054/59 

22/12/2558 7 

  580.00 
CNTR-
0122/59 

04/04/2559 7 

  9,293.00 
CNTR-
0131/59 

18/04/2559 7 

  1,003.00 
CNTR-
0141/59 

04/05/2559 10 

  41,000.00 
CNTR-
0155/59 

19/05/2559 10 

  31,145.00 
CNTR-
0181/59 

17/06/2559 12 

  4,290.00 
CNTR-
0173/59 

13/06/2559 3 

  505.00 
CNTR-
0179/59 

16/06/2559 3 

  6,260.00 
CNTR-
0205/59 

06/07/2559 3 

  3,300.00 
CNTR-
0215/59 

29/07/2559 3 

  1,300.00 
CNTR-
0232/59 

16/08/2559 7 



  7,289.00 
CNTR-
0246/59 

10/09/2559 3 

  690.00 
CNTR-
0264/59 

17/09/2559 3 

  2,497.00 
CNTR-
0258/59 

14/09/2559 3 

  660.00 
CNTR-
0263/59 

17/09/2559 3 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
และการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส้านักงาน  รายได้อื่น ๆ 80,600.00 3,500.00 CNTR-
0153/59 

16/05/2559 5 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
และการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และ
ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะและห้องน้้าคนพิการ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 374,000.00 30,860.00 CNTR-
0268/59 

21/09/2559 3 

  7,095.00 
CNTR-
0186/59 

24/06/2559 7 

  40,955.00 
CNTR-
0189/59 

28/06/2559 3 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
อบต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ
ประ 
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ
ประ 
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ
ประ 
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประ 
มาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูประโภค 

41.0 25.60 23.0 4.49 18.0 3.34 12.0 1.90 11.0 1.79 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คณุภาพ
ชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน 

13.0 0.74 9.0 0.65 6.0 0.37 6.0 0.37 6.0 0.37 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ
เรียบร้อย 

6.0 0.76 4.0 0.49 3.0 0.03 3.0 0.03 3.0 0.03 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว การกีฬา 

8.0 2.26 5.0 0.62 2.0 0.09 2.0 0.09 2.0 0.09 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.0 0.80 2.0 0.11 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริม
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณีภูมิปญัญาท้องถิ่นและการศึกษา 

13.0 3.38 10.0 4.54 9.0 2.87 9.0 2.87 9.0 2.87 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร 

17.0 3.19 13.0 1.77 8.0 0.53 8.0 0.53 8.0 0.53 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพือ้นฐานและสาธารณปูระ
โภค

ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวิตและความเข็มแข็งของ
ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และ
ความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การกีฬา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสริมการอนรัุกษ์ศิลปะ 
วฒันธรรม ศาสนา ประเพณีภมูิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดีและการพฒันา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพือ้นฐานและสาธารณปูระโภค

ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวิตและความเข็มแข็งของ
ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และความ
สงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การกีฬา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสริมการอนรัุกษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา ประเพณีภมูิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการท่ีดีและการพฒันา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด



ช. ผลการด าเนินงาน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพ้ืนที ่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

    1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า ม.๒ ใช้งบประมาณ            
 138,338  บาท 
    2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.๖ ใช้งบประมาณ  162,000บาท 
    3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยเหล่าหญ้า ม.๗ ใช้งบประมาณ  215,000 บาท 
    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทอง พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ม.๓ ใช้งบประมาณ  265,000 บาท 
    5. โครงการขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้านกกโพธิ์ ม.๔ ใช้งบประมาณ  289,000 บาท 
    6. โครงการไฟฟ้าแสงสว่างส่องทางชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้งบประมาณ  45,000 บาท 
    7. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า ม.๖ ใช้งบประมาณ  83,000 บาท  
    8. โครงการถนน คสล.สายดอนหอล่าง ม.๑ ใช้งบประมาณ  179,000 บาท 
    9.โครงการถนน คสล.สายดอนหอล่าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ม.๑ ใช้งบประมาณ  183,341.76 บาท  
    10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดโนนสว่าง ม.๖ ใช้งบประมาณ  206,000 บาท 
    11. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายป่าช้า - ภูหมาง้อ ม.๕ ใช้งบประมาณ  55,000  บาท 
    12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแท้งน้ า - ฝาย ม.๕ ใช้งบประมาณ  146,000  บาท 
    13. โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ใช้งบประมาณ  15,000  บาท 
    14. โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณ  55,100  บาท 
    15. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาเรียน ใช้งบประมาณ  39,600  บาท 
    16. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ใช้งบประมาณ  110,300  บาท 
    17. โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ใช้งบประมาณ  67,500 บาท 
    18. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโพนสูง ใช้งบประมาณ 81,234 บาท 
    19. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วนและบรรเทาสาธารณภัย           
  ใช้งบประมาณ 9247.12 บาท 
    20. โครงการอบรม บ าบัดฟ้ืนฟูแก้ปัญหายาเสพติด ตั้งจุดตรวจและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ใช้งบประมาณ  
  9,275 บาท 
    21. โครงการจัดระเบียบสังคมและตั้งจุดตรวจจุดสกัดพ้ืนที่ที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติด ใช้งบประมาณ 10,000 
  บาท 
    22. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจรากฐานและกลุ่มอาชีพต่างๆ ใช้งบประมาณ  60,000 บาท 
    23. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ใช้งบประมาณ  26,200 บาท 
    24. โครงการจัดตั้งกองทุนขยะชุมชน ใช้งบประมาณ  54,067.80 บาท 
    25. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญทางศาสนา ใช้งบประมาณ  1,500 บาท 
    26. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ใช้งบประมาณ  68,000 บาท 
    27. โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ใช้งบประมาณ 20,000 บาท 
    28. โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน(อุดหนุน อ.ด่านซ้าย)ใช้งบประมาณ 20,000 บาท 
    29. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สถานศึกษาในการจัดการศึกษา ใช้งบประมาณ 1,101,525.20 บาท 
    30. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สถานศึกษาในการจัดการศึกษา ใช้งบประมาณ  608,000 บาท 
    31. โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ใช้งบประมาณ  947,060 บาท 
    32. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ใช้งบประมาณ  37,300 บาท 



    33. โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ สังกัด สพฐ.เลยเขต ๓ ใช้งบประมาณ 70,000 
  บาท 
    34. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทบทวน จัดท าแผนแบบบูรณาการ (อบต.สัญจรพบประชาชนหรือจัดเวที  
          ประชาคม) ใช้งบประมาณ 11,630 บาท 
    35. โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อบต. ใช้งบประมาณ  15,000  บาท 
    36. โครงการสนับสนุนจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (อ าเภอด่านซ้าย) ใช้งบประมาณ 5,000 บาท 
    37. โครงการบูรณาการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณ  
  10,000 บาท 
    38. โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง 
       ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพนสูง ใช้งบประมาณ  274,500  บาท 
    39. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ใช้งบประมาณ  132,267  บาท 
    40. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน ใช้งบประมาณ  3,500  บาท 
    41. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารส านักงาน และก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะและห้องน้ าคนพิการ ใช้งบ  
  ประมาณ 30,860 บาท 
 

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูงทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                               
    ประกาศ ณ วันที่   2   พฤศจิกายน  2559 
 
 
                                                              ลงชื่อ          
                                                                     ( นายศิริ  โสประดิษฐ ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 


