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การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

******************************************* 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ) และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามดังกล่าวและปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

       ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) อบต.นาสิงห์ จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
อบต.นาสิงห์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ของอบต.นาสิงห์  
    "พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม ก้าวน าการศึกษา" 
พันธกิจ ของอบต.นาสิงห์  
    1.ก่อสร้างปรับปรุง พัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง  
    2.ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา สาธารณูปโภค แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค  
    3.ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
    4.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    5.พัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  
    6.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
    7.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท  
    8.ส่งเสริม พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน  
    9.พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    10.พัฒนาคุ้มครองดูแล รักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
    11.ส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตยและความเสมอภาค  
    12.บรหิารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.นาสิงห์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
        1. การพัฒนาทุนสังคม 
        2. การพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
        4. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
 
    การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
        3. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่าไม้ ) ให้อุดมสมบูรณ์ 
        4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        5. เสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 
    การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
        1. การจัดระเบียบสังคมเสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองของคนในสังคม 
        2. ส่งเสริมความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกัน อาชญากรรมและยาเสพติด 
        3. การป้องกันอุบัติภัย 
        4. พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
        5. สร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประ
ชานในท้องถิ่น 
        6. สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 
    การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. เร่งรัดพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครบถ้วน 
        2. พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะ ถนน สะพานและทางระบายน้ า 
        3. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
        4. การจัดท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
        1. พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณภาพ 
        2. พัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน
และความปลอดภัย 
        3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการบริหารด้านการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
        4. ประชาสัมพันธ์เชิงรกุและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
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        1. พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การ
พัฒนาบุคลากร ภูมิปัญญา การจัดการเรียนรู้ องค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการท างาน  
        2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
        3. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
        5. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่ทันสมัย ครบวงจร 
        6. สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
        7. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน (1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (2) การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคประชาชน 
การวางแผน 
    อบต.นาสิงห์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 2560 2561 2562 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

36 14,677,800.00 35 14,597,800.00 35 14,597,800.00 

การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 560,000.00 8 560,000.00 8 560,000.00 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

10 3,035,000.00 6 370,000.00 6 370,000.00 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

51 28,697,250.00 17 4,995,000.00 20 20,360,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

0 0 0 0 3 4,400,000.00 

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่
ดี 

15 875,000.00 12 765,000.00 12 765,000.00 

รวม 120 47,845,050.00 78 21,287,800.00 84 41,052,800.00 
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การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 69 โครงการ งบประมาณ 23,894,350 บาท สามารถจ าแนก

ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 32 12,428,200.00 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 120,000.00 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 6 280,000.00 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 10,761,150.00 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 8 385,000.00 

รวม 69 23,974,350.00 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560  
กับโครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ(แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 
โครงการ 
ตามแผน
สามปี 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      36        32    88.88 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 5 62.50 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 8 6 75.00 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 51 18 35.29 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - - 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 15 8 53.33 

รวม 120 69 57.50 
สรุป ภาพรวมจ านวนโครงการจากแผนที่น าไปจัดท างบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 57.50 
ยุทธศาสตร์ที่น าโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาจัดท างบประมาณรายจ่ายมากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 88.88 
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อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง คิดเป็นร้อยละ 75 
อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 62.50 
อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 53.33 
อันดับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 35.29 
อันดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 0 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 
กับงบประมาณที่ได้มาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
สามปี 

งบประมาณตาม 
ข้อบัญญัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

14,677,800 12,428,200 84.70 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

560,000 120,000 21.40 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

3,035,000 280,000 9.20 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 28,697,250 10,761,150 37.50 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - - 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

875,000 385,000 44.00 

รวม 47,845,050 23,974,350 50.10 
สรุป ภาพรวมจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 
50.10 
ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการงบประมาณมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี คือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 84.70 
อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 44.00 
อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 21.40 
อับดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง คิดเป็นร้อยละ 9.20 
อันดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ  
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.นาสิงห์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 52 โครงการ จ านวนเงิน 20,157,829 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 52 โครงการ จ านวนเงิน 16,639,639 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 
การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

24 9,425,478.78 24 9,401,878.78 99.74 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 50,400.00 4 50,400.00 100 

การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง 

4 170,250.00 4 170,250.00 100 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

16 10,346,700.00 16 6,852,110.00 66.22 

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

4 165,000.00 4 165,000.00 100 

รวม 52 20,157,828.78 52 16,639,638.78 82.54 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาสิงห์ มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

30,000.00 

2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรนวด
เพ่ือสุขภาพ 

10,000.00 

3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร
อาหารและขนมไทย 

25,000.00 

4. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการ
เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย 

25,000.00 

5. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ 

10,000.00 

6. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

20,000.00 

7. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนในแปลงผัก 

10,000.00 
  

8. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี
ต่างๆในท้องถิ่น 

80,000.00 

9. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

จัดงานวันสงกรานต์ 80,000.00 

10. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แห่เทียนพรรษา 30,000.00 

11. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 

12. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 1,633,200.00 

13. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 2,500,000.00 

14. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์ข้าว
ชุมชนด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดี กิจกรรมอบรมเกษตรกร 
หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์
ดี 

30,000.00 
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15. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ผลิตสารไคโตซาน 20,000.00 

16. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

วันแม่แห่งชาติ 20,000.00 

17. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สืบสานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 80,000.00 

18. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการรวมพลังสตรีศรีวิไล 20,000.00 

19. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 104,000.00 

20. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 120,000.00 

21. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00 

22. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคระบาด 5,000.00 

23. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุน สสมช. 60,000.00 

24. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย 40,000.00 

25. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 10,000.00 

26. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,983,200.00 

27. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,084,800.00 

28. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 

29. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 60,000.00 

30. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

บายศรีสู่ขวัญเด็กปฐมวัย 20,000.00 

31. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขันกีฬาปฐมวัย 20,000.00 

32. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขันกีฬาต าบลนาสิงห์ 100,000.00 

33. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงบ่อขยะ 50,000.00 
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34. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครอง
อนาคต ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 

35. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขยะอันตรายแลกสิ่งของ 10,000.00 

36. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าจืด 20,000.00 

37. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปลูกตน้ไม้ริมถนนสาธารณะ 30,000.00 

38. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย 

35,000.00 

39. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยา
เสพติด 

100,000.00 

40. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 70,000.00 

41. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรศรีวิไล ตาม
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร 

30,000.00 

42. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

จัดงานวัน อปพร. 25,000.00 

43. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา  

20,000.00 

44. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างส านักงาน อบต.นาสิงห์ 4,450,000.00 
45. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ 6  120,000.00  
46. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนา

ทรายเจริญสุข หมู่ที่ 6 
350,000.00 

47. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างรั้วรอบสระสาธารณะ หมู่ที่ 
7 

182,000.00 

48. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 136,000.00 
49. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 

สายห้วยปอ หมู่ที่ 1 
141,600.00 

  
50. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทราย

ทอง หมู่ที5่ -บ้านนาทรายเจริญสุข
หมู่ที่ 6 

3,500,000.00 

51. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร
สายถ้ าน้อยน้ าทิพย์ หมู่ที่ 7 

195,300.00 

52. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 500,000.00 
53. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ่ 115,640.00 
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54. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกพอก 107,000.00 
55. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา 165,400.00 
56. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีแดด 128,600.00 
57. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแวงฮู 157,000.00 
58. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทิดมี 41,370.00 
59. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกมน 221,100.00 
60. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงค า 86,160.00 
61. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างฝายห้วยทราย หมู่ที่ 2 163,980.00 
62. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่

ดี 
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 50,000.00 

63. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล ข่าวสารท้องถิ่น
และศูนย์รวม ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง 

30,000.00 

64. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000.00 

65. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 30,000.00 

66. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

อุดหนุนโครงการจัดงานวันยางพารา
จังหวัดบึงกาฬ 

40,000.00 

67. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทราย ตาม
โครงการเกษตรกรน้อย 

50,000.00 

68. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสิงห์โครงการ
พัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน 

50,000.00 

69. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา อบต. 35,000.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาสิงห์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
รายละเอียด 

วันที่เซ็น
สัญญา 

1. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

 
30,000.00 30,000.00 อุดหนุนโครงการขยายผลหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 
06/06/2560 

2. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
หลักสูตรอาหารและขนม
ไทย 

 
25,000.00 450.00 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

หลักสูตรการท าอาหารและขนม
ไทย 

16/03/2560 

  14,445.00 
ค่าวัสดุ โครงการส่งเสริมอาชีพ
หลักสูตรอาหารและขนมไทย 

16/03/2560 

3. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
หลักสูตรการเพาะเห็ด
ฟางกองเตี้ย 

 
25,000.00 9,600.00 โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพการ

เพาะเห็ดฟาง กองเตี้ย(ค่าวิทยากร) 
27/02/2560 

  4,000.00 
ค่าอาหารกลางวันอบรมโครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการ
เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  

27/02/2560 

  450.00 
ค่าป้ายโครงการหลักสูตรเห็ดฟาง
กองเตี้ย 
  

21/03/2560 
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4. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
หลักปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

 
10,000.00 9,400.00 โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
12/01/2560 

5. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อบรมส่งเสริมอาชีพ 
หลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ 

 
20,000.00 10,350.00 โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ 12/01/2560 

6. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ประเพณีต่างๆในท้องถิ่น 

 
80,000.00 10,000.00 อุดหนุนงานประเพณี หมู่ที่5  03/02/2560 

  10,000.00 อุดหนุนประเพณี หมู่ที่2 21/02/2560 

  10,000.00 อุดหนุนงานประเพณี หมู่ที่6 21/02/2560 

  10,000.00 อุดหนุนงานประเพณี หมู่ที่4 21/02/2560 

  10,000.00 อุดหนุนงานประเพณี หมู่ที่7,1 27/02/2560 

  10,000.00 อุดหนุนงานประเพณี หมู่ที่3,8 14/03/2560 

7. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จัดงานวันสงกรานต์ 
 

80,000.00 2,000.00 ป้ายโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ สัญญาเลขท่ี 74/2560 

07/04/2560 

  17,500.00 

แต่งตัวประเพณีจัดงานวัน
สงกรานต์ สัญญาเลขท่ี 75/2560 
ลว.7 เมษายน 2560 
  

07/04/2560 
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  6,500.00 
ค่าเครื่องดื่มและน้ าแข็ง ประเพณี
สงกรานต์ สัญญาเลขท่ี38/2560 
ลว. 7 เม.ย.2560 

07/04/2560 

  35,000.00 
ค่าตอบแทน จนท. อปพร โครง
การปัองกันอุบัติเหตุ 

26/12/2559 

8. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แห่เทียนพรรษา 
 

30,000.00 375.00 ป้ายโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ป2ี560 

11/07/2560 

  29,500.00 
ค่าสนับสนุนตกแต่งขบวนแห่เทียน
เข้าพรรษา  

29/06/2560 

9. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

50,000.00 26,225.00 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี2560 

20/01/2560 

10. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,633,200.00 476,035.12 วัสดุอาหารเสริม(นม) ม.ค.-ก.พ. /
ปิดเทอม 

17/05/2560 

  62,931.12 ค่าวัสดุเสริมนม เดือน พ.ค.59 09/06/2560 

  240,024.52 ค่าวัสดุเสริมนม เดือน ส.ค.60 29/09/2560 

  214,389.56 
ค่าวัสดุอ่ืน (นม) ประจ าเดือน มี.ค. 
มิ.ย. 2560 

21/07/2560 

  110,129.46 
ค่าวัสดุ อาหารเสริมนม เดือน ก.ย.
60 

29/09/2560 
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11. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,500,000.00 262,000.00 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
โรงเรียนบ้านนาทราย ภาคเรียน
ที2่/2559 จ านวน 50 วัน 

02/11/2559 
  

  363,000.00 
โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ภาคเรียน
ที2่/2559 จ านวน 50 วัน 

02/11/2559 

12. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

วันแม่แห่งชาติ 
 

20,000.00 14,450.00 ค่าวัสดุอุปกรณ์แม่แห่งชาติ 12/10/2560 

  300.00 ค่าป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ 12/08/2560 

13. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สืบสานประเพณีรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ 

 
80,000.00 5,000.00 ค่าจัดเตรียมจัดเก็บท าความสะอาด

ฯโครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
สัญญาเลขท่ี 68/2560 ลว.      
3 เม.ย. 2560 

03/04/2560 

  40,000.00 
อาหารเครื่องดื่มวันผู้สูงอายุ สัญญา
เลขที่69/2560 ลว. 3 เม.ย. 
2560 

03/04/2560 

  6,000.00 
เครื่องเสียงพร้อมเวทีรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ สัญญาเลขที่ 70/2560 

03/04/2560 

  1,500.00 
ค่าป้ายโครงการรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ  

03/04/2560 

  3,500.00 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ สัญญาเลขท่ี 

03/04/2560 
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36/2560 ลว. 3 เมษายน 
2560 

14. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการรวมพลัง
สตรีศรีวิไล 

 
20,000.00 20,000.00 อุดหนุนวันสตรี อ าเภอศรีวิไล 13/03/2560 

  
15. การพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

 
104,000.00 104,000.00 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 28/12/2559 

16. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

 
120,000.00 900.00 ป้ายโครงการควบคุมไข้เลือดออก 

เลขที่สัญญา 83/2560 
09/05/2560 

  87,000.00 
ซื้อทรายอะเบท น้ ายาเคมี เลขท่ี
สัญญา 40/2560 

09/05/2560 

  19,000.00 ค่าน้ ามัน โครงการไข้เลือดออก  22/05/2560 

17. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 

 
40,000.00 13,000.00 เงินรางวัลโครงการส่งเสริมการออก

ก าลังกาย  
13/03/2560 

  4,990.00 
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการออกก าลัง
กาย สัญญาเลขท่ี32/2560 

21/03/2560 

  4,720.00 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มโครงการ
ออกก าลังกาย  

21/03/2560 

18. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

5,983,200.00 498,300.00 เบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 2559 03/10/2559 

  496,800.00 
เบี้ยผู้สูงอายุ เดือน พฤศจิกายน 
2559 

08/11/2559 
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  493,600.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ธันวาคม 
2559 

01/12/2559 

  491,600.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน มกราคม 
2560 

05/01/2560 

  490,200.00 เบี้ยผู้สูงอายุ เดือน มีนาคม 2560 06/03/2560 

  490,900.00 
เบี้ยผู้สูงอายุ เดือน กุมภาพันธ์ 
2560 

06/02/2560 

  476,700.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน เมษายน 
2560 

07/04/2560 

  486,300.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน 
พฤษภาคม 2560 

02/05/2560 

  485,600.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน มิถุนายน 
2560 

07/06/2560 

  480,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน 
กรกฎาคม 2560 

03/07/2560 

  477,800.00 เบี้ยผูสูงอายุ เดือนสิงหาคม 2560 04/08/2560 

  475,900.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน กันยายน 
2560 

01/09/2560 

19. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1,164,800.00 93,600.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ตุลาคม 
2559  

03/10/2559 
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  96,800.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน 
พฤศจิกายน 2559 

07/11/2559 

  99,200.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ธันวาคม 
2559 

01/12/2559 

  100,800.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน มกราคม 
2560 

06/01/2560 

  100,000.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 

06/02/2560 

  100,000.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน มีนาคม 
2560 

06/03/2560 

  99,200.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนเมษายน 
2560 

07/04/2560 

  103,200.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน 
พฤษภาคม 2560 

02/05/2560 

  106,400.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการเดือน มิถุนายน 
2560 

07/06/2560 

  105,600.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ กรกฎาคม 
2560 

03/07/2560 

  107,200.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน สิงหาคม 
2560 

04/08/2560 

20. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

48,000.00 3,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
ตุลาคม 2559 

03/10/2559 
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  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
พฤศจิกายน 2559 

07/11/2559 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
ธันวาคม 2559 

01/12/2559 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
มกราคม 2560 

05/01/2560 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 

06/02/2560 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
มีนาคม 2560 

06/03/2560 

  3,500.00 
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน เมษายน 
2560 

07/04/2560 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้เอดส์ เดือน พฤษภาคม 
2560 

02/05/2560 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
มิถุนายน 2560 

07/06/2560 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
กรกฎาคม 2560 

03/07/2560 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน 
สิงหาคม 2560 

04/08/2560 

  3,500.00 
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน กันยายน 
2560 

01/09/2560 
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21. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

 
60,000.00 17,310.00 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอก

สถานที่ ศพด 2 ศูนย ์ 
26/01/2560 

22. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

บายศรีสู่ขวัญเด็กปฐมวัย 
 

20,000.00 1,920.00 ค่าท าเกียรติบัตร ของศพด. 23/03/2560 

  900.00 ค่าป้ายบายศรีสูขวัญเด็กปฐมวัย 23/03/2560 

  2,500.00 บายศรีสู่ขวัญวันปิดเทอม 23/03/2560 

23. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาปฐมวัย 
 

20,000.00 1,000.00 ป้ายโครงการกีฬาปฐมวัย สัญญา
เลขที่ 53/2560 ลว.21 มี.ค. 60  

21/03/2560 

  6,000.00 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา 
สัญญาเลขท่ี31/2560 

21/03/2560 

24. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาต าบลนาสิงห์ 
 

100,000.00 36,864.00 ค่าจัดซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขัน
กีฬาต าบลนาสิงห์ 

14/03/2560 

  30,900.00 
เงินรางวัล/คณะกรรมการ-โครงการ
กีฬาต าบลนาสิงห  ์ 

14/03/2560 

  11,790.00 
ซื้อวัสดุถ้วยรางวัลแข่งขันกีต าบล
นาสิงห์ สัญญาเลขที่22/2560 

14/03/2560 

  3,000.00 
ป้ายกีฬาต าบลนาสิงห์ สัญญา
เลขที่47/2560 ลว. 14 มี.ค. 
2560 

14/03/2560 

  6,430.00 
ค่าอาหารแข่งขันกีฬาต าบลนาสิงห์ 
สัญญาเลขที6่2/2560 

21/03/2560 
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25. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงบ่อขยะ 
 

50,000.00 5,500.00 ค่าฝังบ่อกลบบ่อขยะ 07/03/2560 

  5,000.00 ค่าฝังบ่อกลบบ่อขยะ 12/12/2559 

  9,500.00 
ค่าจ้างฝังบ่อกลบขยะ เลขท่ีสัญญา 
82/2560 ลว.9 พ.ค.60 

09/05/2560 

26. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คัดแยกขยะ สะสมเงิน
ทอง คุ้มครองอนาคต ลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
10,000.00 10,000.00 ค่าอาหารโครงการคัดแยกขยะ

สะสมคุ้มครองอนาคต 
21/07/2560 

27. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าจืด 
 

20,000.00 450.00 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าจืด 
เลขที่สัญญา 89/2560 

14/06/2560 

  4,500.00 
อาหารโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า
จืด เลขที่สัญญา 90/2560 

14/06/2560 

28. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ 

 
30,000.00 450.00 ค่าป้ายโครงการปลูกต้นไม้ริมถนน

สาธารณะ 
13/07/2560 

  15,000.00 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มโครงการ
ปลูกต้นไม้ 

14/07/2560 

29. การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะ ยาเสพติด 

 
100,000.00 97,500.00 โครงการค่ายบ าบัดฟื้นฟูและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
30/06/2560 
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30. การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

 
70,000.00 35,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าจุด

ตรวจวันสงกรานต์ 
04/04/2560 

31. การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

จัดงานวัน อปพร. 
 

25,000.00 3,000.00 โครงการอบรมวันอาสามัครป้อง
กันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 
2560 

16/03/2560 

  19,000.00 โครงการ อบรมวัน อปพร.2560 20/03/2560 

  3,000.00 
ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการ อป
พร. 

16/03/2560 

32. การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

ซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา  

 
20,000.00 12,750.00 โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยในสถานศึกษา 
19/09/2560 

33. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างส านักงาน อบต.
นาสิงห์ 

 
4,450,000.00 4,413,000.00 ก่อสร้างส านักงาน อบต.นาสิงห์ 

เลขที่สัญญา E2/2560 ลว. 20 
เมษายน 2560 งวดที่1 

20/04/2560 

34. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ 6  
 

120,000.00 120,000.00 โครงการซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่6  24/08/2560 

35. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนาทรายเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 

 
350,000.00 349,000.00 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็กนา

ทรายเจริญสุข หมู่ที่6 เลขที่สัญญา 
53/2560 ลว.24 สิงหาคม 
2560 

19/07/2560 
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36. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายห้วยปอ 
หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 141,600.00 140,500.00 โครงการซ่อมถนนลูกรัง สายห้วย
ปอ เลขที ่36/2560 ลว.26 
ธันวาคม 2559 

26/12/2559 

37. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านทรายทอง หมู่ที่5 -
บ้านนาทรายเจริญสุขหมู่
ที่ 6 

เงินสะสม 3,500,000.00 3,460,000.00 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่5-
หมู่ที่6 เลขที่สัญญา E1/2560 
ลว.6 กุมภาพันธ์ 2560 

06/02/2560 

38. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรสายถ้ าน้อยน้ า
ทิพย์ หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 195,300.00 194,500.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถ้ าน้อย
น้ าทิพย์ เลขท่ี 37/2560 ลว.26 
ธันวาคม 2559 

26/12/2559 

39. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 

เงินสะสม 500,000.00 499,000.00 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์  

02/12/2559 

40. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแฮ่ 

เงินสะสม 115,640.00 114,700.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแฮ่ เลขท่ี29/2560 ลว.    
2 ธันวาคม 2559 

02/12/2559 

41. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกพอก 

เงินสะสม 107,000.00 105,400.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกพอก เลขที่38/2560 

28/12/2559 

42. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกปลายนา 

เงินสะสม 165,400.00 163,100.00 โครงการซ่อมแซมถนนรังสายโคก
ปลายนา เลขที่39/2560 

28/12/2559 

43. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ห้วยอีแดด 

เงินสะสม 128,600.00 127,700.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ห้วยอีแดด เลขท่ี30/2560 ลว.  
2 ธันวาคม 2559 

02/12/2559 
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44. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแวงฮู 

เงินสะสม 157,000.00 155,400.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแวงฮู เลขท่ี31/2560 ลว.   
2 ธันวาคม 2559 

02/12/2559 

45. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกทิดมี 

เงินสะสม 41,370.00 41,000.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกทิดมี 

28/12/2559 

46. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกมน 

เงินสะสม 221,100.00 214,700.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโคกมน 
เลขที่สัญญาจ้าง 41/2560 ลว.
28 ธันวาคม 2559 

28/12/2559 

47. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ดงค า 

เงินสะสม 86,160.00 85,700.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดง
ค า เลขที่34/2560 

26/12/2560 

48. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างฝายห้วยทราย 
หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 163,980.00 163,000.00 โครงการก่อสร้างฝายห้วยทราย หมู่
ที2่ เลขที่35/2560 

26/12/2559 

49. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารท้องถิ่นและศูนย์
รวม ข้อมูลด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 
30,000.00 30,000.00 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

และศูนย์รวม ข้อมูลด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

03/10/2559 

50. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา
ทราย ตามโครงการ
เกษตรกรน้อย 

 
50,000.00 50,000.00 โครงการเกษตรกรน้อย โรงเรียน

บ้านนาทราย 
19/12/2559 

51. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา
สิงห์โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพนักเรียน 

 
50,000.00 50,000.00 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ รร.  

บ้านนาสิงห์ 
19/12/2559 
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52. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนา อบต. 

 
35,000.00 35,000.00 โครงการจัดท าและทบทวน

แผนพัฒนา อบต. 
01/10/2559 
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ผลการด าเนินงาน 

     อบต.นาสิงห์ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน

ที่ส าคัญดังนี้ 
 
 
    สนับสนุนงบฯในงานประเพณี ในท้องถิ่นทุกประเพณี 
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               ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในโอกาสพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียน เช่น วันเด็กแห่งชาติ 
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จัดงานวันผู้สูงอายุ 
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การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
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ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
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ปรับปรุงคุณภาพน้ า 
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ก่อสร้างรางระบายน้ า 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนา อบต. 


