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******************* 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการด าเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการ 
ใชจายและผลการด าเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 5 มาตรา 58 / 5 วรรค 5 ซึ่งก าหนดให นายกองคการบริหารสวนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอ สภาองคการบริหารสวนต าบล เปนประจ าทุกปภายในเดือนธันวาคม และปด 
ประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ท าการองคการบริหารสวนต าบล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) ก าหนดใหผูบริหารทองถิน่เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน นั้น 
 

บัดนี้ องคการบริหารสวนต าบลหนองทุ่ม ไดจัดท าผลการปฏิบัติงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบรอย
แลว จึงขอประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายพูนทรัพย์   ประจักกัตตา) 
                                              นายกองคการบริหารสวนต าบลหนองทุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นตองรายงานผลการด าเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใชจายและผลการด าเนินงานใน
รอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองคการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 มาตรา 58 / 5 วรรค 5 ซ่ึง
ก าหนดใหนายกองคการบริหารสวนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการ
บริหารสวนต าบล เปนประจ าทุกปภายในเดือนธันวาคม และปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ท าการองคการบริหารสวน
ต าบล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 
30(5)ก าหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นั้น 
 

 ทั้งนี้ ไดครบก าหนดระยะเวลาที่นายกองคการบริหารสวนต าบลหนองทุ่ม ตองจัดท ารายงาน 
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป พ.ศ. 2560 และ 
สรุปผลรายงานเสนอผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประชาชนรับทราบโดยทั่วกันตามล าดับตอไป 

 
 
นายพูนทรัพย์   ประจักกัตตา 

                                                                            นายกองคการบริหารสวนต าบลหนองทุ่ม 
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บทน า 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตองรายงานผลการด าเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใชจายและผลการด าเนินงานในรอบป เพ่ือ
ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองคการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 มาตรา 58 / 5 วรรค 5  
ซึ่งก าหนดใหนายกองคการบริหารสวนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ 
สภาองคการบริหารสวนต าบล เปนประจ าทุกปภายในเดือนธันวาคม และปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ท าการ 
องคการบริหารสวนต าบล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) ก าหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นั้น 
 

  จึงไดจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนต าบลหนองทุ่ม ประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560  เสนอตอสภาองคการบริหารสวนต าบลหนองทุ่ม และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนต าบลหนองทุ่ม  โดยสรุปดังนี้ 
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                  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ก้าวน าด้านเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี  คนมีการศึกษา  วัฒนธรรมล้ าค่า  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เคียงคู่วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. พัฒนาการถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกทุกเส้นทาง  จัดให้มีไฟฟ้า  น้ าประปา สิ่งอ านวย
สาธารณูปโภคและสิ่งจ าเป็นอย่างทั่วถึง 

๒. ส่งเสริมอาชีพ  การออม   สร้างรายๆได้  และพัฒนาการผลิตสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

๓. พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าใต้ดินให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค    
และท าการเกษตร  เลี้ยงสัตว์ 

๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และ 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ 
     พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ปลูกป่าเฉลิม 
    พระเกียรติให้เป็นป่าสมุนไพร  รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  จัด           

                         ให้มีถังขยะหน้าบ้าน  ที่ก าจัดขยะมูลฝอย   
๖. ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกาย  จัดให้มีที่ออกก าลังกายประจ าที่สาธารณะ   

การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ให้กับประชาชน 
๗. สร้างสวัสดิการสังคมโดยสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม     

ก่อสร้าง  ต่อเติมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 
๘. ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   จัดหาพืชเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและ

เพ่ิมมูลค่าผลผลิต  ป้องกันและควบโรคติดต่อทั้งพืชและสัตว์ 
๙. การให้ความช่วยเหลือด้านประสบภัย  และเสริมสร้างระบบชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน ไหล่ทาง ทางเท้า ร่อง 
                                ระบายน  า ปรับปรุงภูมิทัศน์  
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ าเป็น ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขต  
                               ไฟฟ้าประปา ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การส่งเสริมการออมและฝึกอาชีพเสริม และสินค้า OTOP 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ขุด เจาะบ่อบาดาล ขุดลอก ขยายแหล่งน  าธรรมชาติหรือที่สาธารณะให้ลึก  
                                          กว้าง ให้มีปริมาณน  าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสัตว์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การรักษาแหล่งน  าให้สะอาด ล้อมรั วที่สาธารณะไม่ให้สัตว์เลี ยงลงน  าท าให้ 
                                          น  าเสีย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริมการศึกษาทั งในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
                                          เยาวชน ประชาชน ทุกคนในชุมชน  
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การศึกษาด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
                                          ท้องถิ่น 
           แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นป่า 
                                           สมุนไพร 
          แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรณรงค์ 
                                         การทิ งขยะให้ถูกท่ีหรือจัดหาถังขยะหน้าบ้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย การควบคุมโรคติดต่อ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในต าบลหนองทุ่ม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การดูแลและสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม บ้านและที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  ชีวภาพ และการผันน  าพลังงาน 
                                ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่ 8.2 การจัดหาพันธุ์ข้าวหรือพืชเศรษฐกิจมาสนับสนุนให้เกษตรกรได้ปลูกและ 
                               จัดท าแปลงสาธิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 8.3 ป้องกันโรคพืชและป้องกันการระบาดของเชื อไข้หวัดนกและสัตว์อ่ืน  
                                การ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
                                ราชการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 9.2 การบริหารสาธารณะอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
การวางแผนพัฒนา 

  องคการบริหารสวนต าบลหนองทุ่ม ไดจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหา
และความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ปี 
ตอไป 
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 องคการบริหารสวนต าบลหนองทุ่ม ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ.2560-2562)  

เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2559 โดยไดก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ. 2560 
รวม 374 โครงการ งบประมาณ 113,956,242 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 107 59,989,480 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 34 4,122,500 
3. ยุทธศาสตร์การด้านแหล่งน้ า 31 20,700,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม   
   นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

54 6,278,122 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 

23 9,305,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 26 4,311,300 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคม 
  สงเคราะห์ 

 
16 

 
12,802,850 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 16 1,950,000 
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
  สาธารณะ 

 
67 

 
14,496,990 

รวม 374 113,956,242 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองคการบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม ไดประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  55 โครงการงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน  24,251,200 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 13,685,900 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 200,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม   
   นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 1,665,500 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 

2 30,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3 640,000 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคม 
  สงเคราะห์ 

 
5 

 
7,430,000 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
  สาธารณะ 

15 599,800 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม 
ขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน   โครงการ 
จ านวน 7,653,394.08 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการทีไ่ด้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

107 59,989,480 16 13,685,900 25 10,579,218.84 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 34 4,122,500 3 200,000 8 501,600 

3. ยุทธศาสตร์การด้านแหล่งน้ า 31 20,700,000 0 0 - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

54 6,278,122 11 1,665,500 17 1,796,380.10 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อม 

23 9,305,000 2 30,000 1 20,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

26 4,311,300 3 640,000 5 254,500 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคม  สงเคราะห์ 

16 12,802,850 5 7,430,000 6 4,379,330 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
และปศุสัตว์ 

16 1,950,000  - - - - 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหารจัดการ  สาธารณะ 

67 14,496,990 15 599,800 4 434,990 

รวม 107 59,989,480 55 24,251,200  66 17,966,018.94 

 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1  การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน ไหล่ทาง ทางเท้า ร่องระบายน  า ปรับปรุงภูมิทัศน์  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตผิวทางลาดยางCold Mix  

บ้านโนนเขวา  ม.1 
หมู่ที่ 1 145,000 

2 โครงการซ่อมแช่มคอสะพานขาด ข้ามล าห้วยใหญ่และลอกผักตบชวาและ
วัชพืชต่างๆ 

หมู่ที่9 35,000 

3 โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ า บ้านหนองทุ่ม ม.6 หมู่ที่ 6 53,000 

4 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า ศพด. 300,000 
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเผือก ม.3 บ้านโนน ต.ขามป้อม 

(ช่วงที่ 1) 
หมู่ที่ 3 500,000 

6 โครงการก่อสร้างเปดิทางระบายน้ าบริเวณโคกค้อยถนนสายบ้านหนองทุ่ม
พัฒนา ม.9 –บ้านโคกสีไฮ 

หมู่ที่ 9 91,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
แนวทางที ่1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ าเป็น ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขต ไฟฟ้าประปา ฯลฯ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 

1 โครงการอุดหนุนไฟฟ้า บ้านหนองทุ่ม ม.5 หมู่ที่ 5 32,956.18 
2. โครงการอุดหนุนไฟฟ้าบ้านม่วง ม.4 หมู่ที่ 4 36,348.11 
3 โครงการอุดหนุนไฟฟ้าบ้านหนองทุ่ม ม.6 หมู่ที่ 6 33,934.55 
4 โครงการอุดหนุนไฟฟ้าบ้านหนองเผือก ม.3 – ต.ขามป้อม หมู่ที่ 3 200,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุม่เย็บผ้าบ้านหนองทุ่ม ม.6 หมู่ที่ 6 50,000 
2 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุม่เลีย้งไก่บ้านหนองทุ่ม  ม.6 หมู่ที่ 6 50,000 
3 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตร ี หมู่ที่ 1-10 12,500 
4 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุม่เลีย้งไก่พื้นบ้าน ม.5 หมู่ที่ 5 100,000 
5 โครงการจติอาสาประดิษฐ์ดอกไมจ้ันทร์ หมู่ที่ 1-10 33,000 
6 โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโค ม.10 หมู่ที่ 10 100,000 
7 โครงการส่งเสริมและแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1-10 70,000 
8 โครงการอบรมกลุม่อาชีพสตรี ฯ หมู่ที่ 1 -10 85,500 

 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแสงน้อย ม.8 – บ้านเมืองใหม่ ต. 
หนองแสง 

หมู่ที่ 8 70,080 

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองทุ่มพัฒนา ม.9 – บ้านโคก
สีไฮ  

หมู่ที่ 9 409,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าดอนปู่ตา ม.5 หมู่ที่ 5 53.,500 
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า ม.10 หมู่ที่ 10 76,000 
11 .โครงการซ่อมแช่มทางระบายน้ า บ้านหนองเสือ ม.7 หมู่ที่ 7 50,000 
12 โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ าสายบ้านหนองตาไก้ ม.2 หมู่ที่ 2 14,000 
13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองเสอื ม.7  หมู่ที่ 7 391,000 
14 โครงการทางระบายน้ าหนองฮ ี หมู่ที่ 8 57.,300 
15  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.แบบตัวยูบ้านหนองทุ่มพัฒนาม.9 หมู่ที่ 9 134,600 
16 โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ าผา่นล าห้วยสังกาบ้านม่วง ม.4 หมู่ที่ 4 30,600 
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลตต์ิดคอนกรีตสาย

แยกทางหลวงหมายเลข 2063 กู่มิถิลา(ช่วงบ้านโนนเขวา -บ้านหนองตาไก้)
ช่วงที่ 2 

หมู่ที่ 2 5,800,000 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลจ านวน 11 สาย หมู่ที่ 1-10  310,000 
19 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร บ้านหนองตาไก้ ม.2 หมู่ที่ 2 195,000 
20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรตีสาย บ้าน

หนองทุ่ม – บ้านโนนรัง 
หมู่ที่ 5 1,529,000 

21 โครงการซ่อมแซมถนนขาดบา้นหนองเสือ ม.7 วัดป่าหายโศก หมู่ที่ 7 31,900 

5 
6 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  4.1 ส่งเสริมการศึกษาทั งในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียนเยาวชน ประชาชน ทุกคนใน
ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 โครงการเบิกค่าอาหารกลางวัน(นม) 3 โรงเรียน/ศพด. 475,580.10 
2 4.โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านหนองตาไก ้ รร.บ้านหนองตาไก ้ 234,600 
3 5.โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านโนนเขวาหนองแสง รร.บ้านโนนเขวาหนองแสง 201,640 
4 6.โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านหนองทุ่ม รร.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 410,260 
5 7.โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด. 142,400 
6 8.ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินค่ารายหัว ศพด.) ศพด. 59,500 

 
ยุทธศาสตร์ที4่ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4.2 การศึกษาด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 โครงการประเพณีบุญทอดเทียนโฮม หมู่ที่ 1-10 30,000 
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรม หมู่ที่ 1-10 26,000 
3 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ประจ าปี2560 หมู่ที่ 1-10 50,000 
4 โครงการประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและสืบสานประเพรีสงกรานตป์ระจ าป ี

2560 
หมู่ที่ 1-10 58,800 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 5.1 การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นป่าสมุนไพร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 โครงการปลูกดอกดาวเรืองฯ อบต. 20,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 6.1 การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย การควบคุมโรคติดต่อ 

  
 
 
 
    
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 6.2 ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในต าบลหนองทุ่ม 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 1.โครงการจดัซื้อน้ ายาเคมีและทรายอะเมท อบต. 99,000 
2 3.โครงการค่าจดัซื้อวัสดุทางการแพทย์ หมู่ที่ 1-10 12,300 
3 1.โครงการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1-10 33,200 
4 2.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนฯจัดซื้อถังขยะ  30,000 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 โครงการอุดหนุนระบบหลักประกนัสุขภาพฯ(สปสช.) ประจ าปี 2560 อบต.หนองทุ่ม 80,000 
2 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 30,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางที่ 7.1 การดูแลและสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 
 
 

 
 
 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 9.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 โครงการเทดิทูนพระมหากษัตรยิ์ “องค์พ่อหลวง”ของปวงชนชาวไทยเสดจ็สู่

สวรรคาลัย 
หมู่ที่ 1-10 25,370 

2 โครงการจดัตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 อบต.หนองทุ่ม 11,220 
3 โครงการจ้างเหมาชุดกู้ชีพ หมู่ที่ 1-10 398,400 
4 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 1-10 6,480 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมพัฒนาคณุภาพผูสู้งอายุและศึกษาดูงานนอกสถานที ปี 2560 หมู่ที่1-10 149,750 
2 เบี้ยผู้ชีพผูสู้งอาย ุ หมู่ที่ 1-10 3,292,100 
3 เบี้ยผู้พิการ หมู่ที่ 1-10 880,000 
4 เบี้ยเอดส ์ หมู่ที่ 1-10 21,000 
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 รายงานทางการเงนิ รายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายรับ ปี 2560 

1. รายได้ท้องถิ่นจัดหาเอง   
1.1 รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นเก็บเอง 21,869.00 
   1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 19,650.00 
   1.1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 19.00 
   1.1.3 ภาษีป้าย 2,200.00 
   1.1.4 อากรฆ่าสัตว์ - 
1.2 รายได้ที่มีใช่ภาษีอากร 357,282.55 
   1.2.1 ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,575.40 
   1.2.2 ค่าขายแบบแปลน 151,800.00 
   1.2.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ - 
   1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด 203,907.15 
2. รายได้จากการจัดสรรภาษีท่ีรัฐจัดเก็บให้หรือแบ่งท้องถิ่น 14,217,929.12 
2.1 ภาษีสุรา 842,271.00 
2.2 ภาษีสรรสามิต 2,029,775.61 
2.3 ภาษีบ ารุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% - 
2.4 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 1,462,577.51 
2.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 
2.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 229,025.53 
2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 279,480.00 
2.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,238.95 
2.9 ค่าภาคหลวงแร่ 29,398.58 
2.10 พรบ.แผนกระจายอ านาจ 9,319,161.27 
3. รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินอุดหนุน 14,622,398.91 
4. รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มให้(เงินอุดหนุน) 12,115,085.00 
4.1รายได้เงินอุดหนุน – ระบุวัตถุประสงค์  
4.1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป – เบี้ยคนพิการ 1,200,000.00 
4.1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป – เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,475,600.00 
4.1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป – เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00 
4.1.4 เงินอุดหนุนทั่วไป – ค่าตอบแทนศูนย์เด็ก 947,043.00 
4.1.5 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน 59,500.00 
4.1.6 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนมศูนย์เด็ก 67,067.00 
4.1.7 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวันศูนย์เด็ก 171,500.00 
4.1.8 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนมโรงเรียน 422,046.00 
4.1.9 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวันโรงเรียน 881,000.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 26,737,483.91 
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รายจ่าย ปี 2560 

1. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย   
1.1 รายจ่ายงบกลาง 7,986,807.00 
   1.1.1 ค่าช าระหนี้เงินกู้ - 
   1.1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 7,518,907.00 
   1.1.3 เงินส ารองจ่าย 467,900.00 
2.หมวดเงินเดือน/ฝ่ายประจ า 7,519,506.00 
3.หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,310,793.00 
4.หมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ 4,717,995.40 
  4.1 ค่าตอบแทน 248,810.00  
  4.2 ค่าใช้สอย 3,167,643.86  
  4.3 ค่าวัสดุ 1,301,541.54 
5.หมวดค่าสาธารณูปโภค 211,460.78 
6.หมวดเงินอุดหนุน 1,317,838.84 
7.หมวดรายจ่ายอื่นๆ  - 

รวมรายจ่ายประจ าทั้งสิ้น 23,064,401.02 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,134,700.00 
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  8.1 ค่าครุภัณฑ์ 162,220.00 
  8.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 972,480.00 

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,134,700.00 
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น 24,199,101.02 
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