
การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
******************************************* 

         ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29(3) และ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งภายในเดือนธันวาคม  
          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาสิงห์ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.นาสิงห์ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ์ของอบต.นาสงิห ์ 
    "พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกจิภาคการเกษตรกรรม ก้าวนำการศึกษา" 
ข. พันธกิจ ของอบต.นาสงิห ์ 
    -เพื่อพฒันาสวัสดกิารสังคม และการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส  
    -ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
    -เพื่อพฒันาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ใหป้ระชาชนมีรายได้มากขึ้น  
    -เพื่อพฒันาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน  
    -เพื่อพฒันาการศึกษา สง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน  
    -เพื่ออนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิการท่องเที่ยว  
    -เพื่อปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนในพื้นที่  
    -เพื่อพฒันาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง  
    -เพื่อพฒันา สาธารณูปโภค แหลง่น้ำเพือ่อุปโภคบริโภค  
    -เพื่อสง่เสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค  
    -เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ขององค์การบรหิารส่วนตำบลนาสิงห์ มีประสทิธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด  
 
 
 
 
 
 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาสิงห์ได้กำหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายทุธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    การพฒันาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
        1. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. แผนงานงบกลาง 
        4. แผนงานการศึกษา 
        5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        6. แผนงานสาธารณสุข 
    การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมควบคู่กบัการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
        2. แผนงานการเกษตร 
    การพฒันาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 
        1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานการพาณิชย ์
    การพฒันาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานงบกลาง 
 
สรุปผลการประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมลูสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งนำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

3 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1 



4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 

ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งนำ) 

(2) 1 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กกปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 
4.0 

15 

(2) 

 

2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1) 1 

 

 

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 

 

 

2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 

5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 

 

1 

6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(2) 

 

2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 

 

2 

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย 

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป 

สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 

 

1 

(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

(1) 

 

1 



3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ 

องค์กรปกครอง ส่วน 

ท้องถิ่น 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 

องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 

(10) 

 

10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10) 10 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 

ละประเด็นกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

(Positioning) 

 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ

(5) 5 



3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / 

โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

(5) 5 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่
การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 5 

 รวมคะแนน 100 97 

 

 สรุปผลการประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. การประเมินผลการนำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่

10 8 



สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 

ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

3. การประเมินผลการนำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งนำ)(Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

10 10 

 

 

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ 

โครงการ 

 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับโครงการ 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 

งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

5 .4 โครงการมีความ 

สอดคล้องกับแผน 

ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 

(5) 

 

4 

มีวัตถุประสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 

กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 4 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน 

(5) 5 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยดึคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ี่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง(2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 



5 .6 โครงการมีความ 

สอดคล้องกับ Thailand4.0 

ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรค ์

และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น 

ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดว้ยวทิยาการ ความคดิ 

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.7 โครงการสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 

5.9 งบประมาณ มีความ 

สอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

5.10 มีการประมาณการ 

ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมคีวามสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

60 

(5) 

5 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

(ด้านการเกษตรและแหล่งนำ) (LSEP) 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยตุิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency 

(5) 4 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 4 



5 .11 มีการกำ หน ด 

ตัวชี้วัด( KPI)และ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที ่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนด
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง 

ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 

ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 

เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค ์

ควรคำนึงถงึ (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 

ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได ้

(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 

(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



การวางแผน 
    อบต.นาสิงห์ ได้จัดทำแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถ่ิน ต่อไป  
    อบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ินสีป่(ีพ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และ
ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิม่เติม ครั้งที่ 2 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในปี 2562 ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์
2562 

จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 61 15,929,500.00 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสง่เสรมิการท่องเที่ยว 

13 650,000.00 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 

10 540,000.00 

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 146 95,247,000.00 

การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี 14 800,000.00 

รวม 244 113,166,500.00 

 
จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่             
26 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิบประมาณ จำนวน 81 โครงการ งบประมาณ 
18,777,300 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญัต ิ

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 34 13,736,400.00 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7 225,000.00 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 5 110,000.00 

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 24 4,215,900.00 

การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี 11 490,000.00 

รวม 81 18,777,300.00 
 
 



 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.นาสงิห์ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวนงบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 6,634,800.00 

2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,632,000.00 

3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 48,000.00 

4. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 

5. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 20,000.00 

6. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาครผูู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 20,000.00 

7. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 251,600.00 

8. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ 100,000.00 

9. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

พิธีบายศรีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิด
เทอม 

20,000.00 

10. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส ์ 20,000.00 

11. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

วันแม่แห่งชาติ 20,000.00 

12. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม(นม) 1,441,000.00 

13. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขันกีฬาตำบล 100,000.00 

14. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

จัดงานวันสงกรานต ์ 80,000.00 

15. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แห่เทียนเข้าพรรษา 30,000.00 



16. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคระบาด 10,000.00 

17. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 68,000.00 

18. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 120,000.00 

19. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคเอดส ์ 15,000.00 

20. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมการออกกำลงักาย 40,000.00 

21. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผูสู้งอายุ 80,000.00 

22. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โรงเรียนผู้สงูอายุ 50,000.00 

23. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อาหารกลางวัน 2,416,000.00 

24. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เกษตรกรน้อย 50,000.00 

25. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณี
ท้องถ่ิน 

80,000.00 

26. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง
ต้นแบบ 

30,000.00 

27. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

รวมพลงัสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรสีากล 
8 มีนาคม 

20,000.00 

28. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถ่ินรักการ
อ่าน 

20,000.00 

29. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกึอบรมการพฒันาคุณภาพ
และกระบวนการผลิตผ้าทอพื้นเมือง 

30,000.00 

30. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกึอบรมการจัดการโรคและ
แมลงศัตรพูืชโดยใช้สารสกัดจาก
สมุนไพร 

30,000.00 

31. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 30,000.00 



32. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกึอบรมส่งเสริมอาชีพ
หลักสูตรการทำกล้วยฉาบ มันฉาบ 
เผือกฉาบ 

20,000.00 

33. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกึอบรมพฒันาบุคลิกภาพ
เทคนิคการแต่งหน้าทำผมเสริม 
บุคลิกภาพ 

20,000.00 

34. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนสำหรบัการดำเนินการตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 

35. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

คัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครอง
อนาคต ลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

60,000.00 

36. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ปรับปรงุบอ่ขยะ 35,000.00 

37. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แก้ไขปัญหามลภาวะจากกลิ่นข้ี
ยางพารา 

30,000.00 

38. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ปรับปรงุภูมิทัศนบ์รเิวณทางสาธารณะ 20,000.00 

39. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำจืด 10,000.00 

40. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ปลูกต้นไมร้ิมถนนสาธารณะ 20,000.00 

41. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินตำบลนาสิงห ์

50,000.00 

42. การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

20,000.00 



43. การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน 
ชุมชน 

10,000.00 

44. การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

อบรมวัน อปพร. 22 มีนาคมของทุกป ี 25,000.00 

45. การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

ป้องกันและลดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาล 5,000.00 

46. การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอศรีวิไล 

50,000.00 

47. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงคำ 20,000.00 

48. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีแดด 10,000.00 

49. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ ่ 20,000.00 

50. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยปอ 180,000.00 

51. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทิศม ี 15,000.00 

52. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา 100,000.00 

53. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำน้อยน้ำทิพย ์ 20,000.00 

54. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยจ่า 10,000.00 

55. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 2 130,000.00 

56. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรงุประปา หมู่ที่ 1 168,900.00 

57. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 4 377,000.00 

58. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 189,000.00 



59. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำ คสล.
หมู่ที่ 2 

142,000.00 

60. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ 5 

388,200.00 

61. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุซ่อมแซมรางระบาย
น้ำ หมู่ที่ 1 3 5 8 

200,000.00 

62. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ 1 (บ้านนายสงกรานต์- บ้านนาง
คำปุ่น) 

110,000.00 

63. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
สายวัดป่าดงทอง 

180,000.00 

64. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็นาทราย 

200,000.00 

65. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้วทีท่ำการ อบต. 
นาสิงห ์

300,000.00 

66. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ที่ทำการ 
อบต.นาสงิห ์

731,000.00 

67. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกทางระบายน้ำหน้าที่ทำ
การ อบต.นาสิงห ์

55,000.00 

68. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.นาสิงห ์ 240,000.00 

69. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตประปา 245,800.00 

70. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
แฮ่ 

184,000.00 

71. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

20,000.00 

72. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี ทัศนศึกษา ดูงานคณะผู้บรหิาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ผู้นำชุมชน 

250,000.00 

73. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี จัดทำและทบทวนแผนพัฒนา อบต. 10,000.00 

74. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 50,000.00 

75. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี จัดงานรัฐพิธี 30,000.00 



76. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี สงเคราะห์ช่วยเหลอืและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดรอ้น 

20,000.00 

77. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี รักษาความสะอาดถนนสายหลักสาย
รองและชุมชน ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล นาสงิห ์

0.00 

78. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี 5 ส. 0.00 

79. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี อบต.สญัจร 0.00 

80. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี โครงการศูนย์ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อำเภอศรีวิไล จังหวัด บึง
กาฬ 

10,000.00 

81. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 
1 2 3 4 6 

100,000.00 

 
 


