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ประกาศ เทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ 

เรื�อง การรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (รอบ 6 เดือน ระหวา่ง เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 

******************************************* 
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาํหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้ริหารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการดาํเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั=ง มีกลไกให้
ประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 30(5) กาํหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ�นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ�น และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ�น พร้อมทั=งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�
เปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละ
หนึ�งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
    ดงันั=นเพื�อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ จึง
ขอประกาศผลการดาํเนินงานการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและกาํกบัการบริหารจดัการเทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ ดงันี=   
ก. วสิัยทัศน์ ของเทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ  
    "เพิ�มศกัยภาพของคน เตรียมโครงสร้างใหพ้ร้อม จดัสิ�งแวดลอ้มชุมชนใหน้่าอยู ่มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื=นฐานวฒันธรรมของทอ้งถิ�น" 
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ข. พนัธกจิ ของเทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ  
    1.จดัใหม้ีนํ=าอุปโภค บริโภค  
    2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
    3.จดัใหม้ีการบริการดา้นโครงสร้างพื=นฐาน  
    4.ส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน  
    5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
    6.ควบคุมดูแลสิ�งแวดลอ้ม  
    7.พฒันาดา้นการเมืองและการบริหารใหม้ีประสิทธิภาพ  
    8.ส่งเสริมการท่องเที�ยว เชิงประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของเทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือไดก้าํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้6 ยทุธศาสตร์ ดงันี=  
    การพฒันาดา้นโครงสร้างพื=นฐาน 
    การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
    การบริหารจดัการองคก์ร และชุมชน สังคม 
    ส่งเสริมการลงทุน ดา้นการเกษตร พาณิชยก์รรม และการท่องเที�ยว 
    การบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
    การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้ริงของประชาชนในพื=นที� ก่อนนาํมา
จดัทาํโครงการเพื�อพฒันาพื=นที� ที�บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ�น ต่อไป  
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    เทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้าํหนดโครงการที�จะดาํเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพื=นฐาน 50 500,000.00 50 1,370,000.00 50 15,429,000.00 50 19,386,000.00 50 11,620,000.00 

การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 20 365,000.00 20 455,000.00 21 1,222,700.00 20 1,395,000.00 20 1,395,000.00 

การบริหารจดัการองคก์ร และชุมชน สังคม 13 50,000.00 13 190,000.00 13 945,000.00 13 1,265,000.00 13 870,000.00 

ส่งเสริมการลงทุน ดา้นการเกษตร พาณิชยก์รรม 
และการท่องเที�ยว 

6 15,000.00 6 55,000.00 6 78,000.00 6 156,000.00 6 178,000.00 

การบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

12 0.00 12 80,000.00 12 1,075,000.00 12 6,125,000.00 12 2,625,000.00 

การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

11 270,000.00 11 240,000.00 11 473,000.00 11 569,000.00 11 2,079,000.00 

รวม 112 1,200,000.00 112 2,390,000.00 113 19,222,700.00 112 28,896,000.00 112 18,767,000.00 
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 จ. การจัดทาํงบประมาณ 
ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการที�บรรจุอยูใ่นขอ้บญัญตัิงบประมาณ จาํนวน 49 
โครงการ งบประมาณ 17,258,760 บาท (เฉพาะ โครงการเพื�อการพฒันา) สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี=   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพื=นฐาน 13 15,221,000.00 

การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 15 757,560.00 

การบริหารจดัการองคก์ร และชุมชน สังคม 12 759,500.00 

ส่งเสริมการลงทุน ดา้นการเกษตร พาณิชยก์รรม และการท่องเที�ยว 3 61,000.00 

การบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 0 0 

การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 6 469,700.00 

รวม 49 17,258,760.00 
 

   หมายเหตุ : เป็นขอ้มูลรวมโครงการในงบประมาณ,โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ โครงการประเภท ครุภณัฑเ์พื�อบริการสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดงันี=  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

1.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้น ขา้งวดัละดาวลัย ์- รพสต.
บา้นหนองแต ้หมู่ 1 ต.หนองสูง 

119,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

ใหก้ารสัญจรในถนนมีความ
สะดวกสบาย และปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยส์ิน 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

2.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นระบบประปาหมู่บา้น บา้นป่า
เมก็ หมู่ 5 ต.หนองสูง 

296,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

ใหก้ารสัญจร มีความ
สะดวกสบาย และปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิน 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

3.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

ขดุลอกรางระบายนํ=าและ
ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายนํ=า บา้น
หนองสูง หมู่ 1,2,3,4,7,8  

87,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

ใหก้ารระบายนํ=าที�ไม่พึง
ประสงคอ์อกนอกพื=นที�อาศยั
รวดเร็วขึ=น 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

4.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม คสล. 
(Box Culvert) ถนนเส้นนาสาย
หนองโอ บา้นหนองสูง หมู่ 8 

275,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภยั 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 
8 เมตร 

5.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

ก่อสร้างโรงเก็บพสัดุ ครุภณัฑ ์
สาํนกังานเทศบาลตาํบลหนองสูง
เหนือ 

499,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

เพิ�มพื=นที�จดัเก็บทรัพยส์ินของ
ราชการ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 
32 เมตร 
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6.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองสูง 

128,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

ใหม้ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที�ได้
มาตรฐาน 

1 แห่ง 

7.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล.แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต เส้นหลงัโรงพยาบาล
หนองสูง ถึง ถนนลาดยาง เลขที� 
มห 2370(หนองสูง-นิคมคาํสร้อย 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

ใหก้ารสัญจร สะดวก ปลอดภยั
ยิ�งขึ=น 

ระยะทางยาว 
1,900 เมตร 

8.  
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

จดังานวนัเด็กแห่งชาติ 50,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสรืมการพฒันาทางร่งกาย
และจิตใจของเด็กและเยาวชน 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 300 
คน 

9.  
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ป้องกนัและควบคุมไขเ้ลือดออก 0.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, สาํนกัสาธารณสุข 

ใหค้วามรู้ในการป้องกนัและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไขเ้ลือดออก 

อาสาสมคัร
สาธารณะสุข
ประจาํหมู่บา้น 
100 คน 

10. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

สนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

458,560.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 

ส่งเสริมการจดัการศึกษาระดบั
วยัก่อนเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เด็กวยัก่อนเรียน 
80 คน 

11. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผู ้
พิการและทุพพลภาพ 

15,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 

พฒันาคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการ/
ผูดู้แลผูพ้ิการ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
30 คน 

12. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

40,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

สนบัสนุนการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 
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13. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

จดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กบัหน่วยงานอื�น 

50,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสริมการร่วมกิจกรรม
มวลชนระดบัตาํบล อาํเภอ 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 300 
คน 

14. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนดา้น
การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติ 

39,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน
ในการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ 

10 คน 

15. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ผูสู้งอายหุวัใจแขง็แรง 10,000.00 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม ส่งเสริมสุขภาพอนามยัผูสู้งอาย ุ 50 คน 

16. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ตลาด 3RS 10,000.00 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 

สร้างความตระหนกัใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการถึงการคดัแยก
ขยะที�เกิดจากสถานที�จาํหน่วย
สินคา้ อาหารสด 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 

17. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ตลาดสะอาด สุขาสาธารณะได้
มาตรฐาน 

20,000.00 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 

สร้างจิตสาํนึกแก่ผูป้ระกอบการ
และผูร้ับบริการในการรักษา
ความสะอาดในสถานที�
จาํหน่ายอาหาร 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 

18. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ตลาดสะอาดอาหารปลอดภยั 10,000.00 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 
ส่งเสริมการประกอบจาํหน่าย
อาหารที�สะอาดและถูก
สุขลกัษณะ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 
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19. 

 
 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

 
รณรงคฉ์ีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้แก่สุนขัและแมว 

 
5,000.00 

 
กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 

 
ระงบัและป้องกนัการเกิดโรค
ระบาดที�มีสัตวเ์ลี=ยงเป็นพาหะ 

13 หมู่บา้น 

20. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 10,000.00 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 
รณรงคก์ารมีจิตสาํนึกของ
ผูป้ระกอบการอาหาร ใหถู้ก
สุขลกัษณะ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
30 คน 

21. 
การพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

สร้างเสริมสุขภาพประชาชน 65,000.00 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 300 
คน 

22. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

จดังานรัฐพิธี 50,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

สร้างความตระหนกัถึงความจง
รักภคัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

5 

23. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาํคญั 

20,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ป้องกนัและระงบัการเกิด
อุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาํคญัๆ 

จุดบริการ
ประชาชน 1 จุด 

24. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

จดัเวทีประชุมประชาคมหมู่บา้น
และระดบัตาํบล 

30,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ข
ปัญหา ผา่นกระบวนการ
ประชุมประชาคม 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
400 คน  
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25. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอุบตัิเหตุทางถนน 

20,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจใหเ้กิด
ความตระหนกัในการป้องกนั
การเกิดอุบตัิเหตุทางถนน 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 

26. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

วนัเทศบาล 15,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รใน
การดาํรงชีพมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
70 คน 

27. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

อบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัอาํนาจ
หนา้ที�ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น 

10,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

เผยแพร่สื�อสานการดาํเนินงาน
ภายในองคก์รใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย
รับทราบ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 

28. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบั
กฎหมายแก่ประชาชน 

30,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

เพิ�มความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการทางกฎหมาย 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 

29. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

ปรับปรุงระบบแผนที�ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

400,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, สาํนกั
คลงั 

เพิ�มประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ภาษีและการขึ=นทะเบียนทรัพ
สินของราชการ 

1 ครั= ง 

30. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบตัิการจิต
อาสาภยัพิบตัิประจาํเทศบาล
ตาํบลหนองสูงเหนือ 

120,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

เพิ�มศกัยภาพในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบตัิต่างที�เกิดขึ=น 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 

31. 
การบริหารจดัการองคก์ร 
และชุมชน สังคม 

สร้างเสริมศกัยภาพชุมชนดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต่างๆ 22,500.00 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั  

เพิ�มศกัยภาพการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัต่างที�เกิดขึ=น 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 
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32. 
ส่งเสริมการลงทุน ดา้น
การเกษตร พาณิชยก์รรม 
และการท่องเที�ยว 

อบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริม
เพื�อใหม้ีรายไดช้่วงวา่งเวน้จาก
การทาํงาน 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
30 คน 

33. 
ส่งเสริมการลงทุน ดา้น
การเกษตร พาณิชยก์รรม 
และการท่องเที�ยว 

อบรมและส่งเสริมการขยายพนัธุ์
พืช 

18,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

เพิ�มความรู้แก่เกษตรกรในการ
ขยายพนัธุ์พืชต่างๆ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
30 คน 

34. 
ส่งเสริมการลงทุน ดา้น
การเกษตร พาณิชยก์รรม 
และการท่องเที�ยว 

อบรมส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ์
เพื�อป้องกนัและกาํจดัแมลง
ศตัรูพืช 

23,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

เพิ�มความรู้ในการป้องกนัและ
กาํจดัศตัรูพืชโดยใชส้ารชีว
ภณัฑ ์

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
40 คน 

35. 
ส่งเสริมการลงทุน ดา้น
การเกษตร พาณิชยก์รรม 
และการท่องเที�ยว 

ปั�นสนุกสูดโอโซน ณ หนองสูง
ถิ�นผูไ้ทย 

40,000.00 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 
ส่งเสริมการท่องเที�ยวกบัการ
กีฬาและนนัทนาการ 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 300 
คน 

36. 
การบริหารจดัการและการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

ส่งเสริมการจดัการนํ=าเสียใน
ชุมชน 

5,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาใน
ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
30 คน 

37. 
การบริหารจดัการและการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

สเสริมการจดัการขยะในชุมชน
และโรงเรียน 

10,000.00 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 
ส่งเสริมและสร้างจิตสาํนึกใน
การคดัแยกขยะก่อนทิ=ง 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 300 
คน 
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38. 

 
การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

จดังานโฮมเหงา้เผา่ผูไ้ทยหนอง
สูงไหวพ้ระไกรสรราช 

216,000.00  
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

 
อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ�น อนัดี
งาม 

 
ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
2000 คน 

39. 
การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

จดังานประเพณีแข่งเรือวนัออก
พรรษา 

0.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสริมสืบสานประเพณี
ทอ้งถิ�นอนัดีงาม 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
2000 คน 

40. 
การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

จดังานประเพณีวนัลอยกระทง 15,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสริมสืบสานประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถิ�น 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
1000 คน 

41. 
การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

จดังานประเพณีวนัสงกรานต ์ 70,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสริมสืบสานประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถิ�น 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
2000 คน 

42. 
การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

ทาํบุญตกับาตรวนัขึ=นปีใหม่ 8,700.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั  

ส่งเสริมสืบสานประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถิ�น 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 100 
คน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ  
     เทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ มีการใชจ้่ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2563 
– มีนาคม 2564 โดยไดม้ีการก่อหนี=ผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ จาํนวนเงิน 1,789,285 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จาํนวน 14 โครงการ จาํนวนเงิน 
1,789,285 บาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี=  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี9ผูกพนั/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพื=นฐาน 3 872,000.00 3 872,000 

การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 4 288,270.00 4 272,880.00 

การบริหารจดัการองคก์ร และชุมชน สังคม 3 419,110.00 3 419,110.00 

ส่งเสริมการลงทุน ดา้นการเกษตร พาณิชยก์รรม และการท่องเที�ยว 1 15,670.00 1 15,670.00 

การบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
    

การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 3 194,235.00 3 194,235.00 

รวม 14 1,789,285.00 14 1,789,285.00 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณเทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ ที�มีการก่อหนี=ผกูพนั/ลงนามในสัญญา มีดงันี=   

  ยุทธศาสตร์ ชื=อโครงการตามแผน  งบตามเทศบัญญตัิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลอื 

1.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองสูง 
หมู่ที� 8 ตาํบลหนองสูงเหนือ 

275,000.00 275,000.00 275,000.00 0.00 

2.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

โครงการก่อสร้างโรงเก็บพสัดุสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ 499,000.00 469,000.00 469,000.00 30,000.00 
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3.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื=นฐาน 

โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

128,000.00 128,000.00 128,000.00 0.00 

4.  
การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

458,560.00 216,320.00 216,320.00 242,240.00 

5.  
การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักบัหน่วยงานอื�น 

50,000.00 49,560.00 49,560.00 440.00 

6.  
การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการตลาดสดสะอาด สุขา
สาธารณะไดม้าตรฐาน 

20,000.00 16,890.00 1,500.00 3,110.00 

7.  
การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 65,000.00 5,500.00 5,500.00 59,500.00 

8.  
การบริหารจดัการองคก์ร และ
ชุมชน สังคม 

โครงการจดังานรัฐพิธี 50,000.00 6,300.00 6,300.00 43,700.00 

9.  
การบริหารจดัการองคก์ร และ
ชุมชน สังคม 

โครงการจดัเวทีประชุมประชาคม
ทอ้งถิ�นระดบัหมู่บา้นและระดบัตาํบล 

30,000.00 12,810.00 12,810.00 17,190.00 

10. 
การบริหารจดัการองคก์ร และ
ชุมชน สังคม 

โครงการปรับปรุงระบบแผนที�ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

11. 
ส่งเสริมการลงทุน ดา้นการเกษตร 
พาณิชยก์รรม และการท่องเที�ยว 

โครงการอบรมและส่งเสริมการ
ขยายพนัธุ์พืช 

18,000.00 15,670.00 15,670.00 2,330.00 
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12. 
การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

โครงการจดังานโฮมเหงา้เผา่ผูไ้ทย
หนองสูงไหวพ้ระไกสรราช 

216,000.00 176,515.00 176,515.00 39,485.00 

13. 
การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

โครงการจดังานประเพณีวนัลอย
กระทง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

14. 
การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

โครงการจดังานประเพณีวนั
สงกรานต ์

70,000.00 2,720.00 2,720.00 67,280.00 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2564  รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ หนองสูง จ.มุกดาหาร  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 

ทั9งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื=นฐาน 50 19,386,000.00 7 1,404,000.00 3 872,000.00 3 872,000 

2.การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 20 1,395,000.00 14 782,560.00 4 288,270.00 4 272,880.00 

3.การบริหารจดัการองคก์ร และชุมชน สังคม 13 1,265,000.00 10 717,500.00 3 419,110.00 3 419,110.00 
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4.ส่งเสริมการลงทุน ดา้นการเกษตร พาณิชยก์รรม และการท่องเที�ยว 6 156,000.00 4 101,000.00 1 15,670.00 1 15,670.00 

5.การบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 12 6,125,000.00 2 15,000.00 
    

6.การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 11 569,000.00 5 309,700.00 3 194,235.00 3 194,235.00 

รวม 112 28,896,000.00 42 3,329,760.00 14 1,789,285.00 14 1,789,285 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 
     เทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ ไดด้าํเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือน ระหวา่ง เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564  ในเขตพื=นที� โดยไดร้ับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื=นที�ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั=งในพื=นที�และพื=นที�ใกลเ้คียง  

 
    ทั=งนี=  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาล
ตาํบลหนองสูงเหนือทราบ เพื�อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื=นที�ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 2 เมษายน 2564 
 
                                                                        นายธนพล  พลหาญ 
                                                                   ปลดัเทศบาล ปฏิบตัิหนา้ที� 
                                                              นายกเทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ 
 
 

ขอ้มูล ณ 31/03/2564 


