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การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดอืนตุลาคม) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่  ๒)             
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน 
เดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.นาสิงห์ จึงขอประกาศผลกา รด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.
นาสิงห์ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาสงิห์  
    "พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม ก้าวน าการศึกษา" 
ข. พันธกิจ ของอบต.นาสงิห์  
    -เพื่อพัฒนาสวัสดกิารสังคม และการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส  
    -ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
    -เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ใหป้ระชาชนมีรายได้มากขึ้น  
    -เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน  
    -เพื่อพัฒนาการศึกษา สง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน  
    -เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม และสง่เสรมิการท่องเที่ยว  
    -เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนในพื้นที่  
    -เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง  
    -เพื่อพัฒนา สาธารณูปโภค แหลง่น้ าเพือ่อุปโภคบริโภค  
    -เพื่อส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค  
    -เพื่อให้การบรหิารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาสิงห์ มีประสทิธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาสิงห์ได้ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายทุธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
        1. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. แผนงานงบกลาง 
        4. แผนงานการศึกษา 
        5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        6. แผนงานสาธารณสุข 
    การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมควบคู่กบัการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
        2. แผนงานการเกษตร 
    การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 
        1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานการพาณิชย์ 
    การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานงบกลาง 
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                                                                                           การวางแผน 
    อบต.นาสิงห์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รบัฟังปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพฒันาพื้นที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้แผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี   
(พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

43 14,489,500.00 43 14,789,500.00 43 15,089,500.00 43 15,389,500.00 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสง่เสรมิ
การท่องเที่ยว 

10 540,000.00 10 540,000.00 10 540,000.00 10 540,000.00 

การพัฒนาด้านการรักษาความ
สงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

9 390,000.00 9 390,000.00 9 390,000.00 9 390,000.00 

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

74 150,348,000.00 32 7,865,000.00 31 10,215,000.00 27 7,135,000.00 

การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ
ที่ด ี

14 730,000.00 12 670,000.00 12 670,000.00 12 670,000.00 

รวม 150 166,497,500.00 106 24,254,500.00 105 26,904,500.00 101 24,124,500.00 
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                                                                                   การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีโครงการทีบ่รรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิบประมาณ จ านวน 73 โครงการ 
งบประมาณ 12,292,800 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 32 10,019,500.00 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มควบคู่กับการสง่เสรมิการท่องเที่ยว 6 210,000.00 
การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 7 260,000.00 
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 21 1,598,300.00 
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี 7 205,000.00 

รวม 73 12,292,800.00 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561  

กับโครงการท่ีน ามาจัดท างบประมาณ 2561 (แยกรายยทุธศาสตร์การพัฒนา) 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน 
โครงการ 

ตามแผนสามปี 

จ านวน 
โครงการ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 43 32 74.41 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มควบคู่กับการสง่เสรมิการ
ท่องเที่ยว 

10 6 60.00 

การรกัษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 9 7 77.77 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 74 21 28.37 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ด ี 14 7 50.00 

รวม 150 73 48.66 
สรุป ภาพรวมจ านวนโครงการจากแผนท่ีน าไปจัดท างบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 48.66 

ยุทธศาสตร์ที่น าโครงการจากแผนพฒันาสามปีมาจัดท างบประมาณรายจ่ายมากที่สุดคือ ด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 77.77 

อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 74.41 

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมควบคู่กบัการสง่เสรมิการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 60.00 

อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบรหิารจัดการที่ดี คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 

อันดับที่ 5 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 28.37 
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ภาคผนวก 
รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.นาสงิห ์มดัีงน้ี 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

6,438,000.00 เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุรีายไดส้ าหรับครองชพี ผูส้งูอายผุูม้สีทิธิไ์ด ้รับเบีย้ยัง
ชพีในต าบล นาสงิหท์กุคน 

2. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

เบีย้ยังชพีคนพกิาร เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

1,536,000.00 เพือ่ใหค้นพกิารมรีายไดส้ าหรับครองชพี ผูพ้กิารผูม้สีทิธิไ์ดรั้บเบีย้คน
พกิารในต าบลนาสงิห ์

3. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

48,000.00 เพือ่ใหผู้ป่้วยเอดสม์รีายไดส้ าหรับครองชพี ผูป่้วยเอดสผ์ูม้สีทิธิไ์ดรั้บเบีย้
ผูป่้วยเอดสใ์นต าบลนาสงิห ์

4. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

จัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิ
 

30,000.00 เพือ่สง่เสรมิพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม้โีอกาส
แสดงความสามารถ ความรเิริม่สรา้งสรรค ์รูจั้ก
ท ากจิกรรมรว่มกัน 

เด็กและเยาวชนทกุคนทีอ่ยูใ่น
พืน้ทีต่ าบลนาสงิห ์

5. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

งานมหกรรมการจัดการศกึษา
ทอ้งถิน่ 

 
20,000.00 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดนทิรรศการตา่งๆ

และน านักเรยีน คร ูบคุลากรทางการศกึษาเขา้
รว่มกจิกรรม 

นักเรยีน คร ูบคุลากรทางการ

ศกึษา ศพด. ทัง้ 2 แหง่ 

6. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

พัฒนาครผููด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก 
 

20,000.00 เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิัตงิานของครผููด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก 

ครผููด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก 
ศพด.ทัง้ 2 แหง่ 

7. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

อาหารกลางวัน 
 

857,500.00 เพือ่เป็นคา่จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรยีน ศพด.ทัง้ 2 แหง่ 

8. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ศกึษาแหลง่เรยีนรูน้อกสถานที ่
 

60,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีนไดศ้กึษาเรยีนรูน้อกสถานที ่ ศพด. 2 แหง่ 

9. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

พธิบีายศรสีูข่วัญสนุกสขุสันตวั์นปิด
เทอม 

 
20,000.00 เพือ่เป็นขวัญก าลังใจและสรา้งแรงบันดาลใจให ้

นักเรยีนในการศกึษาหาความรู ้
ศพด. 2 แหง่ 

10. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

แขง่ขันกฬีาปฐมวัยเกมส ์
 

20,000.00 เพือ่ใชเ้ป็นกจิกรรมกลางแจง้ซึง่ชว่ยในการ
เสรมิสรา้งพัฒนาการของเด็กไดค้รบทัง้ 4 ดา้น 
คอื อารมย ์สังคม รา่งกาย และสตปัิญญา 

ศพด. 2 แหง่ 

11. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

มา่นบังแดดภายในศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
40,000.00 เพือ่บงัแดดทีส่อ่งเขา้ทางหนา้ตา่งของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
ศพด. 2 แหง่ 

12. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

แขง่ขันกฬีาต าบล 
 

100,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบลนาสงิหม์สีขุภาพ
รา่งกายสขุภาพจติทีด่ ีใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน ์

ประชาชนในต าบลนาสงิห ์

13. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

จัดงานวันสงกรานต ์
 

80,000.00 เพือ่สบืสานประเพณีสงกรานต ์ ประชาชนในต าบลนาสงิห ์
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14. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

แหเ่ทยีนเขา้พรรษา 
 

30,000.00 เพือ่สบืสานประเพณีวันเขา้พรรษา ประชาชนในต าบลนาสงิห ์

15. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ป้องกันและควบคมุโรคระบาด 
 

5,000.00 เพือ่ป้องกันและควบคมุโรคระบาด เขตต าบลนาสงิห ์

16. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ 
 

40,000.00 เพือ่ป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ เขตต าบลนาสงิห ์

17. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ป้องกันและควบคมุไขเ้ลอืดออก 
 

120,000.00 เพือ่ป้องกันและควบคมุไขเ้ลอืดออก เขตต าบลนาสงิห ์

18. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ป้องกันและควบคมุโรคเอดส ์
 

10,000.00 เพือ่ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคเอดส ์ เขตต าบลนาสงิหไ์มม่ผีูต้ดิเชือ้
เอดสเ์พิม่ขึน้ 

19. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

สบืสานประเพณีรดน ้าขอพร
ผูส้งูอาย ุ

 
80,000.00 เพือ่สบืสานประเพณีรดน ้าด าหัวผูส้งูอายเุน่ือง

ในวันสงกรานต ์
ผูส้งูอายตุ าบลนาสงิห ์

20. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพีหลักสตูร
นวดเพือ่สขุภาพ 

 
20,000.00 สนับสนุนใหก้ลุม่สตรแีละประชาชนท่ัวไปมอีงค์

ความรูใ้นการประกอบอาชพี 
กลุม่สตรแีละประชาชนท่ัวไป 

21. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพีหลักสตูร
อาหารไทยและขนมไทย 

 
25,000.00 สนับสนุนใหก้ลุม่สตร ีเยาวชนและผูส้งูอายมุี

องคค์วามรูใ้นการประกอบอาชพี 
กลุม่สตร ีเยาวชน ผูส้งูอายใุน
เขตต าบลนาสงิห ์

22. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

แปลงเกษตรสาธติวถิพีอเพยีง 
 

25,000.00 เป็นแหลง่เรยีนรูท้างการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เยาวชน สตร ีเกษตรกร และ
ประชาชนท่ัวไป 

23. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ออกแบบผลติภัณฑผ์า้เป็นของที่
ระลกึ 

 
30,000.00 กระตุน้และสนับสนุนการสรา้งอาชพีให ้

ประชาชนในต าบล 
สตร ีเยาวชน ผูส้งูอายแุละ
ประชาชนท่ัวไป 

24. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

อบรมศลิปะการผกูผา้และการจัด
ดอกไม ้

 
25,000.00 สง่เสรมิการมงีานท าสรา้งรายไดเ้สรมิ เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุและ

ประชาชนท่ัวไป 

25. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

เกษตรกรนอ้ย 
 

50,000.00 -เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกับการป้องกัน
ควบคมุโรค -เพือ่ใหน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปตอ่ยอด
ใหก้ับผูป้กครอง 

นักเรยีนโรงเรยีน บา้นนาทราย 

26. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

พัฒนาสนุทรยีภาพนักเรยีน 
 

50,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีนรูส้กึชืน่ชมรว่มกจิกรรมและมี
ผลงานศลิปะผลงานดนตร ีผลงานกฬีา/นันทนา 

นักเรยีนรอ้ยละ 80 

27. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

อดุหนุนกจิกรรมและงานประเพณี
ทอ้งถิน่ 

 
80,000.00 เพือ่สบืสานประเพณีทีด่งีาม ทัง้ 8 หมูบ่า้น 

28. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

อดุหนุนศนูยส์าธารณสขุมลูฐาน 
 

60,000.00 เพือ่สนับสนุนสสมช.ใหม้ปีระสทิธภิาพ สสมช.8 หมูบ่า้น 

29. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ขยายผลหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง
ตน้แบบ 

 
30,000.00 สนับสนุนการด าเนนิงานหมูบ่า้นเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง
ตน้แบบต าบลนาสงิห ์1 
หมูบ่า้น 
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30. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

รวมพลังสตรศีรวีไิลเน่ืองในวันสตรี
สากล 8 มนีาคม 

 
20,000.00 เพือ่สนับสนุนกจิกรรมสตรเีน่ืองในวันสตรสีากล กลุม่สตรใีนอ าเภอศรวีไิล 

31. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

สง่เสรมิสนับสนุนพฒันาศนูยข์า้ว
ชมุชนดว้ยการผลติเมล็ดพันธุข์า้ว
พันธุด์ ี

 
30,000.00 พัฒนาความรูเ้กษตรกรใหส้ามารถขยายพันธุ์

พชืไดเ้องเพือ่ลดรายจา่ยในการลงทนุปลกูพชื
เพือ่ใหม้พีชืพันธุด์ ี

อบรม 2 รุน่ รุน่ละ 30 คน 

32. การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพ
ชวีติ 

ผลติสารไคโตซาน 
 

20,000.00 เพือ่ผลติสารเพิม่ประสทิธภิาพพชืใหไ้ดผ้ลผลติ
เพิม่ขึน้ 

ทัง้ 8 หมูบ่า้น 

33. การพัฒนาดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ควบคูก่ับการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

คัดแยกขยะ สะสมเงนิทอง 
คุม้ครองอนาคต ลดปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 

 
30,000.00 เพือ่สรา้งความสะอาดในชมุชน สง่เสรมิการออม 

อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
หมู ่1-8 

34. การพัฒนาดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ควบคูก่ับการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

ปรับปรงุบอ่ขยะ 
 

100,000.00 เพือ่ใหม้ทีีท่ ิง้ขยะทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ บอ่ขยะ 1 แหง่ 

35. การพัฒนาดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ควบคูก่ับการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

แกไ้ขปัญหามลภาวะจากกลิน่ขี้
ยางพารา 

 
30,000.00 เพือ่ไขปัญหากลิน่เหม็นจากขีย้างพารา ลานยางทีอ่ยูใ่กลช้มุชนทกุ

แหง่ 

36. การพัฒนาดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ควบคูก่ับการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

ปรับปรงุภมูทัิศนบ์รเิวณทาง
สาธารณะ 

 
10,000.00 เพือ่ปรับปรงุภมูทัิศนใ์หส้ะอาดเป็นระเบยีบ

สวยงาม 
ถนนสายหลักสายรองในต าบล
นาสงิห ์

37. การพัฒนาดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ควบคูก่ับการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

อนุรักษ์พันธุสั์ตวน์ ้าจดื 
 

20,000.00 เพือ่อนุรักษ์พันธุสั์ตวน์ ้าจดื และเพิม่ปรมิาณสัตว์
น ้าในต าบลนาสงิห ์

ปลอ่ยปลาตามแหลง่น ้า
สาธารณะ 

38. การพัฒนาดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ควบคูก่ับการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

ปลกูตน้ไมร้มิถนนสาธารณะ 
 

20,000.00 เพือ่ปรับปรงุภมทัิศนร์มิถนนใหส้วยงาม ปลกูตน้ไมร้มิถนนสายหลัก
ของต าบล 

39. การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและความมั่นคง 

ซอ้มแผนป้องกันและระงับอัคคภีัย
ในสถานศกึษา 

 
20,000.00 เพือ่ซกัซอ้มเตรยีมการป้องกันกรณีเกดิอัคคภีัย

ในสถานศกึษา 
สถานศกึษาในพืน้ที ่ปีละ 1 
แหง่/ครัง้ 

40. การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและความมั่นคง 

สง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้ง
ความปรองดองและสมานฉันทข์อง
คนใน ชมุชน 

 
10,000.00 เพือ่สรา้งความปรองดองลดปัญหาความขัดแยง้

ของคนในชมุชน 
ประชาชนต าบลนาสงิห ์
จ านวน 100 คน 

41. การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและความมั่นคง 

ศกึษาเพือ่ตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิ
ในเด็กนักเรยีน (D.A.R.E.ประเทศ
ไทย) 

 
35,000.00 เพือ่แกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาดยาเสพตดิใน

โรงเรยีนและชมุชน 
ภาคเรยีนที ่2/2560 -ร.ร.บา้น
นาสงิห ์ชัน้ ป. 6 -ร.ร.บา้นนา
ทราย ชัน้ ป. 6 

42. การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและความมั่นคง 

อบรมวัน อปพร. 22 มนีาคมของ
ทกุปี 

 
25,000.00 เพือ่เป็นขวัญก าลังใจแก ่อปพร.และใหอ้ปพร.

บ าเพญ็ประโยชนแ์กช่มุชน 
อปพร.ต าบลนาสงิห ์
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43. การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและความมั่นคง 

ป้องกันและลดอบุัตเิหตชุว่ง
เทศกาล 

 
70,000.00 เพือ่ป้องกันและลดอบุัตเิหตชุว่งเทศกาล เทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต ์

44. การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและความมั่นคง 

ศนูยป์ฏบิัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอศรวีไิล 

 
50,000.00 เพือ่สนับสนุนการด าเนนิการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ 
ศป.ปส.อ.ศรวีไิล 

45. การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและความมั่นคง 

อดุหนุนศนูยพ์ลังแผน่ดนิเอาชนะ 
ยาเสพตดิจังหวัดบงึกาฬ 

 
50,000.00 เพือ่สนับสนุนการด าเนนิการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ 
ศนูยพ์ลังแผน่ดนิ เอาชนะยา
เสพตดิ จังหวัดบงึกาฬ 

46. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายดงค า 
 

10,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง4 ม.
ยาว2,000ม. 

47. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายหว้ยอแีดด 
 

20,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง3 ม.
ยาว2,000ม. 

48. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายหนองแฮ ่
 

170,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง4 ม.
ยาว1,500ม. 

49. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายหว้ยปอ 
 

60,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง4 ม.
ยาว3,500ม. 

50. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายโคกทศิม ี
 

16,500.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง 4 
ม.ยาว1,200 ม. 

51. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายโคกมน 
 

42,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง 3 
ม.ยาว 3,000 ม. 

52. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายโคกปลาย
นา 

 
40,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด

อบุัตเิหต ุ
ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง 4 
ม.ยาว4,000 ม. 

53. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายถ ้านอ้ยน ้า
ทพิย ์

 
50,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด

อบุัตเิหต ุ
ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง5 ม. 
ยาว3,000 ม. 

54. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายหว้ยจา่ 
 

10,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง 4 
ม.ยาว 1000 ม. 

55. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังสายนาพอ่สด 
 

120,500.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

ซอ่มแซมถนนลกูรัง กวา้ง 4 
ม.ยาว 1,000 ม. 

56. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ขยายไหลท่าง คสล.หมูบ่า้นจาก
ศาลาประชาคม หมูท่ี ่7 - ตลาด
ชมุชน หมูท่ี ่7 

 
83,600.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด

อบุัตเิหต ุ
ขยายไหลท่าง คสล. กวา้ง
เฉลีย่ 1 ม. ยาว 300 ม. 

57. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่6 
 

170,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 4 ม.
ยาว150 ม. หนา 0.15 ม. 

58. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่2 
 

120,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง4 ม. 
ยาว300 ม. หนา 0.15 ม. 
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59. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่3 
 

174,000.00 เพือ่การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัลด
อบุัตเิหต ุ

กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง3 ม. 
ยาว100 ม. หนา 0.15 ม. 

60. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งทางระบายน ้า คสล.หมูท่ี ่
2 

 
33,000.00 เพือ่ป้องกันและลดปัญหาน ้าทว่มขัง กอ่สรา้งทางระบายน ้า กวา้ง

0.30ม.ยาว200 ม. ลกึ 0.30 ม. 

61. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งทางระบายน ้าคสล. หมูท่ี ่
5 

 
170,000.00 เพือ่ป้องกันและลดปัญหาน ้าทว่มขัง กอ่สรา้งทางระบายน ้า กวา้ง

0.40ม.ยาว300 ม. 

62. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ปรับปรงุซอ่มแซมรางระบายน ้า หมู่
ที ่1,3,5,8 

 
150,000.00 เพือ่ป้องกันและลดปัญหาน ้าทว่มขัง ซอ่มแซมรางระบายน ้า กวา้ง

0.4ม.ยาว800 ม. 

63. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ปรับปรงุซอ่มแซมรางระบายน ้า หมู่
ที ่7 

 
87,700.00 เพือ่ป้องกันและลดปัญหาน ้าทว่มขัง ซอ่มแซมรางระบายน ้า กวา้ง

0.4ม.ยาว500 ม. 

64. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ปรับปรงุประปา หมูท่ี ่3 
 

43,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าประปาใชอ้ยา่งท่ัวถงึ วางทอ่ขา้มหว้ย 1 แหง่ 

65. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ปรับปรงุประปา หมูท่ี ่4 
 

8,000.00 เพิม่ประสทิธภิาพสบูน ้า ปรับปรงุระบบสบูน ้า 1 แหง่ 

66. การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ปรับปรงุประปา หมูท่ี ่1 
 

20,000.00 เพิม่ปรมิาณการผลติน ้า ปรับปรงุระบบน ้าบาดาล 

67. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา 
อบต. 

 
35,000.00 เพือ่จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา อบต. แผนพัฒนาสามปี แผน

ด าเนนิงาน 

68. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ 

 
50,000.00 -เพือ่เพิม่รายไดข้องอบต. -เพือ่รวบรวมขอ้มลู

ของอบต. -เพือ่ประโยชนใ์นการบรหิารงาน-
เพือ่ใหก้ารจัดเก็บภาษีมรีะบบทีแ่น่นอนและ
สามารถตรวจสอบไดร้วดเร็ว 

ออกส ารวจพืน้ที ่ประเมนิภาษี
ต าบล นาสงิห ์ม.1-8 

69. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี ขอรับเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลู
ขา่วสารทอ้งถิน่และศนูยร์วมขอ้มลู
ดา้นการจัด ซือ้จัดจา้งของ อปท. 

 
30,000.00 เพือ่เป็นศนูยข์อ้มลูขา่วสารของทางราชการเพือ่

เผยแพรป่ระชาสัมพันธข์า่วสารตา่งๆ 
ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร และศนูย์
รวมขอ้มลูขา่วสารดา้นการ
จัดซือ้จัดจา้งของ อปท. 
อ าเภอศรวีไิล 

70. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี จัดงานรัฐพธิ ี
 

30,000.00 เพือ่อดุหนุนอ าเภอศรวีไิลในการจัดงานรัฐพธิี
ตา่งๆ 

งานรัฐพธิีตา่งๆ 

71. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี สงเคราะหช์ว่ยเหลอืและบรรเทาสา
ธารณภัยแกผู่ป้ระสบความ
เดอืดรอ้น 

 
20,000.00 เพือ่ชว่ยเหลอืสงเคราะหป์ระชาชนในพืน้ที่

จังหวัดบงึกาฬทีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากสา
ธารณภัย 

ประชาชนทีไ่ดรั้บ ความ
เดอืดรอ้นจาก สาธารณภัย 

72. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี ซอ่มแซมหอกระจายขา่ว หมูท่ี ่7 
 

20,000.00 เพือ่ใหก้ารประชาสัมพันธข์า่วสารท่ัวถงึ หอกระจายขา่ว หมูบ่า้น 1 
แหง่ 

73. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี ซอ่มแซมหอกระจายขา่ว หมูท่ี ่5 
 

20,000.00 เพือ่ใหก้ารประชาสัมพันธข์า่วสารท่ัวถงึ หอกระจายขา่ว หมูบ่า้น 1 
แหง่ 
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รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ ปี 2561 
อบต.นาสงิห ์

อบต.นาสงิห ์ศรวีไิล จ.บงึกาฬ 

ชือ่โครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การด าเนนิการ 
เลขทีส่ญัญา/ชือ่โครงการ/

กจิกรรม 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

(วนั) 

วงเงนิตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจา่ย 
(บาท) 

การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ 

1. เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ 100 ประจ าเดอืน ตลุาคม 2560 1 524,500.00 524,500.00 

    ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2560 1 518,900.00 518,900.00 

    ประจ าเดอืนธันวาคม 2560 1 519,500.00 519,500.00 

    ประจ าเดอืน มกราคม 2561 1 518,300.00 518,300.00 

    ประจ าเดอืน กมุภาพันธ ์2561 1 289,000.00 289,000.00 

    ประจ าเดอืน มนีาคม 2561 1 514,100.00 514,100.00 

    ประจ าเดอืน มนีาคม 2561 1 512,100.00 512,100.00 

    ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561 1 511,500.00 511,500.00 

    ประจ าเดอืน มถินุายน 2561 1 508,200.00 508,200.00 

    ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2561 1 505,500.00 505,500.00 

    ประจ าเดอืน สงิหาคม 2561 1 505,500.00 505,500.00 

    ประจ าเดอืนกันยายน 2561 1 502,400.00 502,400.00 
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2. เบีย้ยังชพีคนพกิาร 100 ประจ าเดอืน ตลุาคม 2560 1 108,000.00 108,000.00 

    ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2560 1 110,400.00 110,400.00 

    ประจ าเดอืน ธันวาคม 2560 1 110,400.00 110,400.00 

    ประจ าเดอืน มกราคม 2561 1 113,600.00 113,600.00 

    ประจ าเดอืน กมุภาพันธ ์2561 1 115,200.00 115,200.00 

    ประจ าเดอืน มนีาคม 2561 1 116,800.00 116,800.00 

    ประจ าเดอืน เมษายน 2561 1 119,200.00 119,200.00 

    ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561 1 119,200.00 119,200.00 

    ประจ าเดอืน มถินุายน 2561 1 117,600.00 117,600.00 

    ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2561 1 116,800.00 116,800.00 

    ประจ าเดอืนสงิหาคม 2561 1 116,800.00 116,800.00 

    ประจ าเดอืนกันยายน 2561 1 116,000.00 116,000.00 

3. เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ 100 ประจ าเดอืน ตลุาคม 2560 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2560 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน ธันวาคม 2560 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน มกราคม 2561 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน กมุภาพันธ ์2561 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน มนีาคม 2561 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน เมษายน 2561 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน มถินุายน 2561 1 3,500.00 3,500.00 
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    ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2561 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืน สงิหาคม 2561 1 3,500.00 3,500.00 

    ประจ าเดอืนกันยายน 2561 1 3,500.00 3,500.00 

4. จัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิ 100 15/2561 2 9,000.00 9,000.00 

    14/2561 1 225.00 225.00 

    10/2561 1 9,000.00 9,000.00 

    16/2561 1 11,700.00 11,700.00 

5. งานมหกรรมการจัดการศกึษาทอ้งถิน่ 100 37/2561 4 3,600.00 3,600.00 

    38/2561 4 1,500.00 1,500.00 

    39/2561 4 3,445.00 3,445.00 

    จา้งรถตู ้ 6 11,455.00 11,455.00 

6. พัฒนาครผููด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก 100 คา่ลงทะเบยีน 1 11,700.00 11,700.00 

7. อาหารกลางวัน 100 ภาคเรยีนที ่1/2560 1 227,500.00 227,500.00 

    ภาคเรยีนที ่2/2560 1 185,000.00 185,000.00 

    ภาคเรยีนที ่1/2561 1 198,000.00 198,000.00 

    ภาคเรยีนที ่1/2561 1 177,600.00 177,600.00 

8. ศกึษาแหลง่เรยีนรูน้อกสถานที ่ 100 
โครงการศกึษาแหลง่เรยีนรูน้อก
สถานที ่

1 60,000.00 60,000.00 

9. พธิบีายศรสีูข่วัญสนุกสขุสันตวั์นปิดเทอม 100 
โครงการพธิีบายสสีูข่วัญสนุกสขุสันต์

วันปิดเทอม ศพด.ทัง้ 2 แหง่ 
3 20,000.00 20,000.00 

10. แขง่ขันกฬีาปฐมวัยเกมส ์ 100 48/2561 3 4,000.00 4,000.00 

    47/2561 3 2,500.00 2,500.00 
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    49/2561 3 4,000.00 4,000.00 

    21/2561 1 6,000.00 6,000.00 

    46/2561 1 520.00 520.00 

    45/2561 3 2,500.00 2,500.00 

11. มา่นบงัแดดภายในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 100 
โครงการจัดซือ้ผา้มา่นบงัแดด ศพด. 
2 แหง่ 

1 40,000.00 40,000.00 

12. จัดงานวันสงกรานต ์ 100 เงนิสนับสนุนคา่ริว้ขบวนตา่งๆ 3 54,000.00 54,000.00 

    
คา่จา้งแตง่ตัวพรอ้มชดุและ
เครือ่งประดับ 

4 17,500.00 17,500.00 

    คา่จา้งประกอบอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ 4 8,500.00 8,500.00 

13. แหเ่ทยีนเขา้พรรษา 100 
เงนิสนับสนุนตกแตง่ริว้ขบวนแหเ่ทยีน
เขา้พรรษา 

1 29,500.00 29,500.00 

    คา่ป้าย 2 375.00 375.00 

14. ป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ 100 43/2561 2 37,950.00 37,950.00 

    88/2561 3 900.00 900.00 

    - 1 1,149.00 1,149.00 

15. ป้องกันและควบคมุไขเ้ลอืดออก 100 27/2561 5 87,000.00 87,000.00 

    85/2561 4 2,025.00 2,025.00 

    40/2561 1 20,500.00 20,500.00 

    
คา่น ้ามันโครงการป้องกันและควบคมุ
ไขเ้ลอืดออก 

1 5,500.00 5,500.00 

    
คา่น ้ามันโครงการป้องกันและควบคมุ
ไขเ้ลอืดออก 

1 1,500.00 1,500.00 

16. สบืสานประเพณีรดน ้าขอพรผูส้งูอาย ุ 100 54/2561 4 15,000.00 15,000.00 

    เงนิรางวัลและคา่ตอบแทนฯ 1 26,000.00 26,000.00 
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    53/2561 3 7,000.00 7,000.00 

    55/2561 4 8,000.00 8,000.00 

    51/2561 3 1,500.00 1,500.00 

17. อบรมศลิปะการผกูผา้และการจัดดอกไม ้ 100 90/2561 3 6,000.00 6,000.00 

    89/2561 2 450.00 450.00 

    44/2561 2 14,350.00 14,350.00 

18. พัฒนาสนุทรยีภาพนักเรยีน 100 โครงการพัฒนาสนุทรยีภาพนักเรยีน 1 50,000.00 50,000.00 

19. อดุหนุนกจิกรรมและงานประเพณีทอ้งถิน่ 100 หมู ่3,8 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู ่5 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู ่7,1 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู ่4 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู ่6 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู ่2 1 10,000.00 10,000.00 

20. อดุหนุนศนูยส์าธารณสขุมลูฐาน 100 โอนลด 1 60,000.00 60,000.00 

21. รวมพลังสตรศีรวีไิลเน่ืองในวันสตรสีากล 
8 มนีาคม 

100 
โครงการรวมพลังสตรศีรวีไิลเน่ืองใน
วันสตรสีากล 

1 20,000.00 20,000.00 

การพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้มควบคูก่บัการสง่เสรมิการทอ่งเท ีย่ว 

22. ปรับปรงุบอ่ขยะ 100 77/2561 10 40,000.00 40,000.00 

    โอนลด 1 23,400.00 23,400.00 

23. แกไ้ขปัญหามลภาวะจากกลิน่ขีย้างพารา 100 โอนลด 1 30,000.00 30,000.00 

24. ปรับปรงุภมูทัิศนบ์รเิวณทางสาธารณะ 100 
คา่น ้ามันโครงการปรับปรงุภมูทัิศน์
บรเิวณทางสาธารณะ 

1 1,500.00 1,500.00 
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    โอนลด 1 5,000.00 5,000.00 

    
คา่น ้ามันโครงการปรับปรงุภมูทัิศน์
บรเิวณทางสาธารณะ 

1 500.00 500.00 

25. อนุรักษ์พันธุสั์ตวน์ ้าจดื 100 81/2561 1 540.00 540.00 

    83/2561 1 9,450.00 9,450.00 

    โอนลด 1 10,000.00 10,000.00 

26. ปลกูตน้ไมร้มิถนนสาธารณะ 100 82/2561 1 15,000.00 15,000.00 

การพฒันาดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความม ัน่คง 

27. ซอ้มแผนป้องกันและระงับอัคคภีัยใน
สถานศกึษา 

100 คา่ตอบแทนวทิยากร 1 7,200.00 7,200.00 

    คา่จา้งประกอบอาหาร 1 2,500.00 2,500.00 

    คา่ป้าย 1 450.00 450.00 

28. อบรมวัน อปพร. 22 มนีาคมของทกุปี 100 คา่วทิยากร 1 1,200.00 1,200.00 

    39/2561 4 23,800.00 23,800.00 

29. ป้องกันและลดอบุัตเิหตชุว่งเทศกาล 100 
โครงการป้องกันลดอบุัตเิหตชุว่ง
เทศกาลปีใหม ่

5 35,000.00 35,000.00 

    
โครงการป้องกันลดอบุัตเิหตชุว่ง
เทศกาลสงกรานต ์

5 35,000.00 35,000.00 

30. ศนูยป์ฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามยา
เสพตดิอ าเภอศรวีไิล 

100 
โครงการศนูยป์ฏบิัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอ 

1 50,000.00 50,000.00 

การพฒันาดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 

31. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายดงค า 100 5/2561 30 10,000.00 10,000.00 

32. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายหว้ยอแีดด 100 2/2561 30 20,000.00 20,000.00 

33. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายหนองแฮ ่ 100 4/2561 30 169,000.00 169,000.00 

34. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายหว้ยปอ 100 6/2561 30 60,000.00 60,000.00 
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35. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายโคกทศิม ี 100 34/2561 30 16,500.00 16,500.00 

36. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายโคกมน 100 33/2561 30 42,000.00 42,000.00 

37. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายโคกปลายนา 100 32/2561 30 40,000.00 40,000.00 

38. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายถ ้านอ้ยน ้าทพิย ์ 100 3/2561 30 50,000.00 50,000.00 

39. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายหว้ยจา่ 100 36/2561 30 10,000.00 10,000.00 

40. ซอ่มแซมถนนลกูรังสายนาพอ่สด 100 35/2561 30 120,000.00 120,000.00 

41. ขยายไหลท่าง คสล.หมูบ่า้นจากศาลา
ประชาคม หมูท่ี ่7 - ตลาดชมุชน หมูท่ี ่7 

100 
โครงการขยายไหลท่างถนน คสล. หมู่

ที ่7 
45 83,600.00 83,600.00 

42. กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่6 100 9/2561 30 169,000.00 169,000.00 

43. กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่2 100 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่2 45 120,000.00 120,000.00 

44. กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่3 100 8/2561 45 173,000.00 173,000.00 

45. ปรับปรงุซอ่มแซมรางระบายน ้า หมูท่ี ่
1,3,5,8 

100 
โครงการปรับปรงุซอ่มแซมรางระบาย
น ้า คสล. หมูท่ี ่1 

45 150,000.00 150,000.00 

46. ปรับปรงุซอ่มแซมรางระบายน ้า หมูท่ี ่7 100 
โครงการปรับปรงุซอ่มแซมรางระบาย
น ้า หมูท่ี ่7 

30 87,700.00 87,700.00 

47. ปรับปรงุประปา หมูท่ี ่3 100 โอนลด 1 43,000.00 43,000.00 

48. ปรับปรงุประปา หมูท่ี ่4 100 โครงการปรับปรงุระบบประปา หมู ่4 30 8,000.00 8,000.00 

การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ี

49. จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา อบต. 100 18/2561 1 225.00 225.00 

    11/2561 1 2,595.00 2,595.00 

    33/2561 5 2,000.00 2,000.00 

    23/2561 28 9,375.00 9,375.00 

    34/2561 3 8,220.00 8,220.00 
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    โอนลด 1 1,000.00 1,000.00 

50. จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ 100 44/2561 1 26,300.00 26,300.00 

51. ขอรับเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลูขา่วสาร
ทอ้งถิน่และศนูยร์วมขอ้มลูดา้นการจัด ซือ้
จัดจา้งของ อปท. 

100 อดุหนุน อบต.นาสะแบง 1 30,000.00 30,000.00 

52. จัดงานรัฐพธิ ี 100 โอนลด 1 30,000.00 30,000.00 

53. ซอ่มแซมหอกระจายขา่ว หมูท่ี ่7 100 
โครงการซอ่มแซมหอกระจายขา่ว หมู่
ที ่7 

61 20,000.00 20,000.00 

54. ซอ่มแซมหอกระจายขา่ว หมูท่ี ่5 100 
โครงการซอ่มแซมหอกระจายขา่ว หมู่
ที ่5 

89 20,000.00 20,000.00 

รวม 10,687,499.00 10,687,499.00 

ขอ้มูล ณ 24/09/2561 


