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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 

........................................... 
ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ29(3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่าย
และรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิน่ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแสง ดังนี้ 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  ( Vision )  
 “ มุ่งความเป็นเลิศของงาน  บริการอยู่เป็นนิจ   เศรษฐกิจพอเพียง  ประสานเครือข่ายชุมชน  พัฒนาคนให้
อยู่ดี  กินดี ” 
 
พันธกิจ  ( Mission )   
 ๑. เน้นการจัดระบบสาธารณูปการ  และสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ  มีคุณภาพ  และได้   
             มาตรฐาน  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการให้สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ ฯลฯ 
 ๓. เน้นการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายได้พอเพียง  ประชาชนมี 
              ส่วนร่วมในการส่งเสริม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 ๕. สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ๖. พัฒนาการบริหารงานด้านบุคลากร  การจัดเก็บภาษี  การให้บริการและอ านวยความ 
              สะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

 ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม  และเข้าใจในหน้าที่ของพลเมือง 
              ในระบอบประชาธิปไตย 
 ๘. เน้นการบริหารจัดการ  และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

- ทางบก 
- ทางน้ า 

๑.๒  ด้านสาธารณูปโภค 
- แหล่งน้ า / ระบบประปาชนบท 

๑.๓  ด้านการผังเมือง 
๑.๔  ด้านการควบคุมอาคาร 
๑.๕  ด้านการควบคุมการถมดินในหมู่บ้าน 
 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
๒.๒  ด้านงานสวัสดิการสังคม 

- การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
๒.๓ ด้านการศึกษา 

- การจัดการศึกษาในระบบ 
- การจัดการศึกษานอกระบบ 
- การศึกษาตามอัธยาศัย 
- การศึกษาภายในครัวเรือนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒.๔  ด้านการสาธารณสุข 
- การสาธารณสุข  และการรักษาพยาบาล 
- การป้องกันและควบคุม   โรคติดต่อ 

2.5 การส่งเสริมการเกษตร 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
3.๑  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพประชาชน 
3.๒ การส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
3.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยประสานงานอาสาสมัคร สอดส่องดูแลความผิดปกติของชุมชน 
3.5 การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 



 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑  การพัฒนางานด้านการค้าและการลงทุน 
๔.๒ การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
๔.3 การพัฒนางานด้านการกีฬา 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑  ทางการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๒  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
5.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  การคุ้มครองดูแลรักษา ดิน น้ า และป่า 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑  การพัฒนางานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2  การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และวัฒนธรรม 
6.3  การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑  การพัฒนางานด้านขีดความสามารถ สมรรถนะ บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้ 
๗.๒  การพัฒนางานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๗.๓  การพัฒนางานด้านระบบการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.๔  การพัฒนางานด้านระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง และงบประมาณ 
๗.๕  การพัฒนางานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่ทันสมัย  อย่างครบวงจร 
๗.๖  การพัฒนางานด้านสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)  ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    การวางแผน 
    อบต.นาแสง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.นาแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี   (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 

จ าน
วน 

งบประมาณ จ าน
วน 

งบประมาณ จ าน
วน 

งบประมาณ จ าน
วน 

งบประมาณ 

การพัฒนา
ด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

43 14,489,500
.00 

43 14,789,50
0.00 

43 15,089,50
0.00 

43 15,389,50
0.00 

การพัฒนา
ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

10 540,000.00 10 540,000.0
0 

10 540,000.0
0 

10 540,000.0
0 

การพัฒนา
ด้านการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

9 390,000.00 9 390,000.0
0 

9 390,000.0
0 

9 390,000.0
0 

การพัฒนา
ด้านระบบ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

74 150,348,00
0.00 

32 7,865,000
.00 

31 10,215,00
0.00 

27 7,135,000
.00 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

14 730,000.00 12 670,000.0
0 

12 670,000.0
0 

12 670,000.0
0 

รวม 150 166,497,5
00.00 

106 24,254,50
0.00 

105 26,904,50
0.00 

101 24,124,50
0.00 



 

 
 
 การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นาแสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 12,292,800 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 32 10,019,500.00 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6 210,000.00 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 7 260,000.00 
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 1,598,300.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 7 205,000.00 

รวม 73 12,292,800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561  

กับโครงการที่น ามาจัดท างบประมาณ 2561 (แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 
โครงการ 
ตามแผน
สามปี 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 43 32 74.41 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

10 6 60.00 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 9 7 77.77 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 74 21 28.37 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 14 7 50.00 

รวม 150 73 48.66 
สรุป ภาพรวมจ านวนโครงการจากแผนที่น าไปจัดท างบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 48.66 

ยุทธศาสตร์ที่น าโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาจัดท างบประมาณรายจ่ายมากท่ีสุดคือ ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 77.77 

อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 74.41 

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว คิด
เป็นร้อยละ 60.00 

อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 50.00 

อันดับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 28.37 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาแสง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,438,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้
ส าหรับครองชีพ 

ผู้สูงอายุผู้มีสิทธิ์
ได้ รับเบ้ียยังชีพ
ในต าบล นาแสง
ทุกคน 

2. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,536,000.00 เพื่อให้คนพิการมีรายได้
ส าหรับครองชีพ 

ผู้พิการผู้มีสิทธิ์
ได้รับเบี้ยคน
พิการในต าบลนา
แสง 

3. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

48,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้ส าหรับครองชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ผู้มี
สิทธิ์ได้รับเบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลนาแสง 

4. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  30,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีโอกาส
แสดงความสามารถ 
ความริเริ่มสร้างสรรค์ 
รู้จักท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและเยาวชน
ทุกคนที่อยู่ใน
พื้นที่ต าบลนา
แสง 

5. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

 20,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการต่างๆและ
น านักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ศพด. ทั้ง 
2 แห่ง 

6. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก 

 20,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
ทั้ง 2 แห่ง 

7. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

อาหารกลางวัน  857,500.00 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน 

นักเรียน ศพด.ทั้ง 
2 แห่ง 

8. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ่

 60,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที ่

ศพด. 2 แห่ง 

9. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

พิธีบายศรีสู่ขวัญสนุก
สุขสันต์วันปิดเทอม 

 20,000.00 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักเรียนในการศึกษา
หาความรู้ 

ศพด. 2 แห่ง 

10. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาปฐมวัย

เกมส ์

 20,000.00 เพื่อใช้เป็นกิจกรรม
กลางแจ้งซึ่งช่วยในการ
เสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กได้ครบทั้ง 4 
ด้าน คือ อารมย์ สังคม 
ร่างกาย และสติปัญญา 

ศพด. 2 แห่ง 

11. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ม่านบังแดดภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 40,000.00 เพื่อบังแดดที่ส่องเข้า
ทางหน้าต่างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. 2 แห่ง 

12. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาต าบล  100,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลนาแสงมีสุขภาพ
ร่างกายสุขภาพจิตที่ดี 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
ต าบลนาแสง 

13. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

จัดงานวันสงกรานต์  80,000.00 เพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

ประชาชนใน

ต าบลนาแสง 

14. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

แห่เทียนเข้าพรรษา  30,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

ประชาชนใน
ต าบลนาแสง 



 

15. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด 

 5,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาด 

เขตต าบลนาแสง 

16. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  40,000.00 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เขตต าบลนาแสง 

17. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

 120,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

เขตต าบลนาแสง 

18. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส ์

 10,000.00 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ 

เขตต าบลนาแสง
ไม่มีผู้ติดเชื้อ
เอดส์เพิ่มขึ้น 

19. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

สืบสานประเพณีรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ 

 80,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องใน
วันสงกรานต์ 

ผู้สูงอายุต าบลนา
แสง 

20. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
หลักสูตรนวดเพื่อ
สุขภาพ 

 20,000.00 สนับสนุนให้กลุ่มสตรี
และประชาชนทั่วไปมี
องค์ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ 

กลุ่มสตรีและ
ประชาชนทั่วไป 

21. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
หลักสูตรอาหารไทย
และขนมไทย 

 25,000.00 สนับสนุนให้กลุ่มสตรี 
เยาวชนและผู้สูงอายุมี
องค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มสตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลนาแสง 

22. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

แปลงเกษตรสาธิตวิถี
พอเพียง 

 25,000.00 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เยาวชน สตรี 
เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป 

23. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
เป็นของที่ระลึก 

 30,000.00 กระตุ้นและสนับสนุนการ
สร้างอาชีพให้ประชาชน
ในต าบล 

สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป 

24. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

อบรมศิลปะการผูกผ้า
และการจัดดอกไม้ 

 25,000.00 ส่งเสริมการมีงานท า
สร้างรายได้เสริม 

เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป 

25. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

เกษตรกรน้อย  50,000.00 -เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันควบคุมโรค -
เพื่อให้น าความรู้ที่ได้ไป
ต่อยอดให้กับผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านนาทราย 

26. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

พัฒนาสุนทรียภาพ
นักเรียน 

 50,000.00 เพื่อให้นักเรียนรู้สึกชื่น
ชมร่วมกิจกรรมและมี
ผลงานศิลปะผลงาน
ดนตรี ผลงานกีฬา/
นันทนา 

นักเรียนร้อยละ 
80 

27. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกิจกรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

 80,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี
งาม 

ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

28. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 

 60,000.00 เพื่อสนับสนุนสสมช.ให้มี
ประสิทธภิาพ 

สสมช.8 หมู่บ้าน 

29. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

 30,000.00 สนับสนุนการด าเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
ต าบลนาแสง 1 
หมู่บ้าน 

30. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

รวมพลังสตรีศรีวิไล
เนื่องในวันสตรีสากล 8 
มีนาคม 

 20,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สตรีเนื่องในวันสตรีสากล 

กลุ่มสตรีใน
อ าเภอศรีวิไล 

31. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
ด้วยการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

 30,000.00 พัฒนาความรู้เกษตรกร
ให้สามารถขยายพันธุ์พืช
ได้เองเพื่อลดรายจ่ายใน

การลงทุนปลูกพืช
เพื่อให้มีพืชพันธุ์ดี 

อบรม 2 รุ่น รุ่นละ 
30 คน 

32. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ผลิตสารไคโตซาน  20,000.00 เพื่อผลิตสารเพิ่ม
ประสิทธภิาพพืชให้
ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ทั้ง 8 หมู่บ้าน 



 

33. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

คัดแยกขยะ สะสมเงิน
ทอง คุ้มครองอนาคต 
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 30,000.00 เพื่อสร้างความสะอาดใน
ชุมชน ส่งเสริมการออม 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หมู่ 1-8 

34. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ปรับปรุงบ่อขยะ  100,000.00 เพื่อให้มีที่ทิ้งขยะที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

บ่อขยะ 1 แห่ง 

35. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แก้ไขปัญหามลภาวะ
จากกลิ่นขี้ยางพารา 

 30,000.00 เพื่อไขปัญหากลิ่นเหม็น
จากขี้ยางพารา 

ลานยางที่อยู่ใกล้
ชุมชนทุกแห่ง 

36. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางสาธารณะ 

 10,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะอาดเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ถนนสายหลัก
สายรองในต าบล
นาแสง 

37. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อนุรักษ์พันธุส์ัตว์น้ าจืด  20,000.00 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า
จืด และเพิ่มปริมาณสัตว์
น้ าในต าบลนาแสง 

ปล่อยปลาตาม
แหล่งน้ า
สาธารณะ 

38. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ปลูกต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ 

 20,000.00 เพื่อปรับปรุงภมิทัศน์ริม
ถนนให้สวยงาม 

ปลูกต้นไม้ริมถนน
สายหลักของ
ต าบล 

39. การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

 20,000.00 เพื่อซักซอ้มเตรียมการ
ป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัย
ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาใน
พื้นที่ ปีละ 1 
แห่ง/คร้ัง 

40. การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน 
ชุมชน 

 10,000.00 เพื่อสร้างความปรองดอง
ลดปัญหาความขัดแย้ง
ของคนในชุมชน 

ประชาชนต าบล
นาแสง จ านวน 
100 คน 

41. การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ศึกษาเพื่อต่อต้านการ
ใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

 35,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติดใน
โรงเรียนและชุมชน 

ภาคเรียนที่ 
2/2560 -ร.ร.บ้าน
นาแสง ชั้น ป. 6 -
ร.ร.บ้านนาทราย 
ชั้น ป. 6 

42. การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

อบรมวัน อปพร. 22 
มีนาคมของทุกปี 

 25,000.00 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่ 
อปพร.และให้อปพร.
บ าเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชน 

อปพร.ต าบลนา
แสง 

43. การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

 70,000.00 เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

44. การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอศรีวิไล 

 50,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ศป.ปส.อ.ศรีวิไล 

45. การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะ ยา
เสพติดจังหวัดบึงกาฬ 

 50,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ศูนย์พลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพ
ติด จังหวัดบึง
กาฬ 

46. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายดงค า 

 10,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง4 ม.
ยาว2,000ม. 



 

47. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายห้วยอีแดด 

 20,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง3 ม.
ยาว2,000ม. 

48. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองแฮ่ 

 170,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง4 ม.
ยาว1,500ม. 

49. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายห้วยปอ 

 60,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง4 ม.
ยาว3,500ม. 

50. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายโคกทิศมี 

 16,500.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 ม.
ยาว1,200 ม. 

51. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายโคกมน 

 42,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 3 ม.
ยาว 3,000 ม. 

52. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายโคกปลายนา 

 40,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 ม.
ยาว4,000 ม. 

53. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายถ้ าน้อยน้ าทิพย์ 

 50,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง5 ม. 
ยาว3,000 ม. 

54. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายห้วยจ่า 

 10,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 ม.
ยาว 1000 ม. 

55. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนาพ่อสด 

 120,500.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 ม.
ยาว 1,000 ม. 

56. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายไหล่ทาง คสล.
หมู่บ้านจากศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 - 
ตลาดชุมชน หมู่ที่ 7 

 83,600.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ขยายไหล่ทาง 
คสล. กว้างเฉลี่ย 
1 ม. ยาว 300 ม. 

57. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 6 

 170,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว150 ม. หนา 
0.15 ม. 

58. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 2 

 120,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง4 ม. 
ยาว300 ม. หนา 
0.15 ม. 

59. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 3 

 174,000.00 เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัยลด
อุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง3 ม. 
ยาว100 ม. หนา 
0.15 ม. 

60. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างทางระบายน้ า 
คสล.หมู่ที่ 2 

 33,000.00 เพื่อป้องกันและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า กว้าง
0.30ม.ยาว200 
ม. ลึก 0.30 ม. 

61. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างทางระบาย
น้ าคสล. หมู่ที่ 5 

 170,000.00 เพื่อป้องกันและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า กว้าง
0.40ม.ยาว300 
ม. 

62. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 
1,3,5,8 

 150,000.00 เพื่อป้องกันและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ซ่อมแซมราง
ระบายน้ า กว้าง
0.4ม.ยาว800 ม. 

63. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 7 

 87,700.00 เพื่อป้องกันและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ซ่อมแซมราง
ระบายน้ า กว้าง
0.4ม.ยาว500 ม. 



 

64. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3  43,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

วางท่อข้ามห้วย 
1 แห่ง 

65. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 4  8,000.00 เพิ่มประสิทธภิาพสูบน้ า ปรับปรุงระบบสูบ
น้ า 1 แห่ง 

66. การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 1  20,000.00 เพิ่มปริมาณการผลิตน้ า ปรับปรุงระบบน้ า
บาดาล 

67. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนา อบต. 

 35,000.00 เพื่อจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนา อบต. 

แผนพัฒนาสามปี 
แผนด าเนินงาน 

68. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 50,000.00 -เพื่อเพิ่มรายได้ของ
อบต. -เพื่อรวบรวม
ข้อมูลของอบต. -เพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารงาน-เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอนและสามารถ

ตรวจสอบได้รวดเร็ว 

ออกส ารวจพื้นที่ 
ประเมินภาษี
ต าบล นาแสง ม.
1-8 

69. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
และศูนย์รวมข้อมูล
ด้านการจัด ซื้อจัดจ้าง
ของ อปท. 

 30,000.00 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท. อ าเภอศรี
วิไล 

70. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

จัดงานรัฐพิธี  30,000.00 เพื่ออุดหนุนอ าเภอศรี
วิไลในการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

งานรัฐพิธีต่างๆ 

71. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

สงเคราะห์ช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อน 

 20,000.00 เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
บึงกาฬที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณ
ภัย 

ประชาชนที่ได้รับ 
ความเดือดร้อน
จาก สาธารณภัย 

72. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 7 

 20,000.00 เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทั่วถึง 

หอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน 1 แห่ง 

73. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 5 

 20,000.00 เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทั่วถึง 

หอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน 1 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2561 
อบต.นาแสง 

อบต.นาแสง ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

เลขท่ีสัญญา/ชื่อ

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม

สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100 
ประจ าเดือน ตุลาคม 
2560 

1 524,500.00 524,500.00 

    
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2560 

1 518,900.00 518,900.00 

    
ประจ าเดือนธันวาคม 
2560 

1 519,500.00 519,500.00 

    
ประจ าเดือน มกราคม 
2561 

1 518,300.00 518,300.00 

    
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2561 

1 289,000.00 289,000.00 

    
ประจ าเดือน มีนาคม 
2561 

1 514,100.00 514,100.00 

    
ประจ าเดือน มีนาคม 
2561 

1 512,100.00 512,100.00 

    
ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2561 

1 511,500.00 511,500.00 

    
ประจ าเดือน มิถุนายน 
2561 

1 508,200.00 508,200.00 

    
ประจ าเดือน กรกฎาคม 
2561 

1 505,500.00 505,500.00 

    
ประจ าเดือน สิงหาคม 
2561 

1 505,500.00 505,500.00 

    
ประจ าเดือนกันยายน 
2561 

1 502,400.00 502,400.00 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 100 
ประจ าเดือน ตุลาคม 
2560 

1 108,000.00 108,000.00 

    
ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2560 

1 110,400.00 110,400.00 

    
ประจ าเดือน ธันวาคม 
2560 

1 110,400.00 110,400.00 

    
ประจ าเดือน มกราคม 
2561 

1 113,600.00 113,600.00 

    
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2561 

1 115,200.00 115,200.00 

    
ประจ าเดือน มีนาคม 
2561 

1 116,800.00 116,800.00 

    
ประจ าเดือน เมษายน 
2561 

1 119,200.00 119,200.00 

    
ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2561 

1 119,200.00 119,200.00 

    
ประจ าเดือน มิถุนายน 
2561 

1 117,600.00 117,600.00 

    
ประจ าเดือน กรกฎาคม 
2561 

1 116,800.00 116,800.00 

    
ประจ าเดือนสิงหาคม 
2561 

1 116,800.00 116,800.00 

    
ประจ าเดือนกันยายน 
2561 

1 116,000.00 116,000.00 



 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100 
ประจ าเดือน ตุลาคม 
2560 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2560 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน ธันวาคม 
2560 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน มกราคม 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน มีนาคม 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน เมษายน 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน มิถุนายน 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน กรกฎาคม 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือน สิงหาคม 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

    
ประจ าเดือนกันยายน 
2561 

1 3,500.00 3,500.00 

4. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 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. งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

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 

    จ้างรถตู้ 6 11,455.00 11,455.00 

6. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก 

100 ค่าลงทะเบียน 1 11,700.00 11,700.00 

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

    ภาคเรียนที่ 2/2560 1 185,000.00 185,000.00 

    ภาคเรียนที่ 1/2561 1 198,000.00 198,000.00 

    ภาคเรียนที่ 1/2561 1 177,600.00 177,600.00 

8. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ่

100 
โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ่

1 60,000.00 60,000.00 

9. พิธีบายศรีสู่ขวัญสนุกสุข
สันต์วันปิดเทอม 

100 
โครงการพิธีบายสีสู่ขวัญ
สนุกสุขสันต์วันปิดเทอม 
ศพด.ทั้ง 2 แห่ง 

3 20,000.00 20,000.00 

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

    47/2561 3 2,500.00 2,500.00 

    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. ม่านบังแดดภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

100 
โครงการจัดซื้อผ้าม่านบัง
แดด ศพด. 2 แห่ง 

1 40,000.00 40,000.00 

12. จัดงานวันสงกรานต์ 100 
เงินสนับสนุนค่าริ้วขบวน
ต่างๆ 

3 54,000.00 54,000.00 

    
ค่าจ้างแต่งตัวพร้อมชุด
และเคร่ืองประดับ 

4 17,500.00 17,500.00 

    
ค่าจ้างประกอบอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม 

4 8,500.00 8,500.00 

13. แห่เทียนเข้าพรรษา 100 
เงินสนับสนุนตกแต่งริ้ว
ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 

1 29,500.00 29,500.00 

    ค่าป้าย 2 375.00 375.00 

14. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 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. ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

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 

    
ค่าน้ ามันโครงการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก 

1 5,500.00 5,500.00 

    
ค่าน้ ามันโครงการป้องกัน
และควบคมุไข้เลือดออก 

1 1,500.00 1,500.00 

16. สืบสานประเพณีรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ 

100 54/2561 4 15,000.00 15,000.00 

    
เงินรางวัลและ
ค่าตอบแทนฯ 

1 26,000.00 26,000.00 

    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. อบรมศิลปะการผูกผ้าและ
การจัดดอกไม้ 

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. พัฒนาสุนทรียภาพ
นักเรียน 

100 
โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพนักเรียน 

1 50,000.00 50,000.00 

19. อุดหนุนกิจกรรมและงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

100 หมู่ 3,8 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู่ 5 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู่ 7,1 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู่ 4 1 10,000.00 10,000.00 

    หมู่ 6 1 10,000.00 10,000.00 



 

    หมู่ 2 1 10,000.00 10,000.00 

20. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน 

100 โอนลด 1 60,000.00 60,000.00 

21. รวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่อง
ในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 

100 
โครงการรวมพลังสตรีศรี
วิไลเนื่องในวันสตรีสากล 

1 20,000.00 20,000.00 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

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

    โอนลด 1 23,400.00 23,400.00 

23. แก้ไขปัญหามลภาวะจาก
กลิ่นขี้ยางพารา 

100 โอนลด 1 30,000.00 30,000.00 

24. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางสาธารณะ 

100 
ค่าน้ ามันโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางสาธารณะ 

1 1,500.00 1,500.00 

    โอนลด 1 5,000.00 5,000.00 

    
ค่าน้ ามันโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางสาธารณะ 

1 500.00 500.00 

25. อนุรักษ์พันธุส์ัตว์น้ าจืด 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. ปลูกต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ 

100 82/2561 1 15,000.00 15,000.00 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

27. ซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 

100 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 7,200.00 7,200.00 

    ค่าจ้างประกอบอาหาร 1 2,500.00 2,500.00 

    ค่าป้าย 1 450.00 450.00 

28. อบรมวัน อปพร. 22 
มีนาคมของทุกปี 

100 ค่าวิทยากร 1 1,200.00 1,200.00 

    39/2561 4 23,800.00 23,800.00 

29. ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

100 
โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

5 35,000.00 35,000.00 

    
โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

5 35,000.00 35,000.00 

30. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอศรีวิไล 

100 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอ 

1 50,000.00 50,000.00 

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

31. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ดงค า 

100 5/2561 30 10,000.00 10,000.00 

32. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ห้วยอีแดด 

100 2/2561 30 20,000.00 20,000.00 

33. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแฮ่ 

100 4/2561 30 169,000.00 169,000.00 

34. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ห้วยปอ 

100 6/2561 30 60,000.00 60,000.00 



 

35. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกทิศม ี

100 34/2561 30 16,500.00 16,500.00 

36. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกมน 

100 33/2561 30 42,000.00 42,000.00 

37. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกปลายนา 

100 32/2561 30 40,000.00 40,000.00 

38. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ถ้ าน้อยน้ าทิพย์ 

100 3/2561 30 50,000.00 50,000.00 

39. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ห้วยจ่า 

100 36/2561 30 10,000.00 10,000.00 

40. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
นาพ่อสด 

100 35/2561 30 120,000.00 120,000.00 

41. ขยายไหล่ทาง คสล.
หมู่บ้านจากศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 7 - ตลาดชุมชน หมู่ที่ 7 

100 
โครงการขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

45 83,600.00 83,600.00 

42. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
6 

100 9/2561 30 169,000.00 169,000.00 

43. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
2 

100 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 

45 120,000.00 120,000.00 

44. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
3 

100 8/2561 45 173,000.00 173,000.00 

45. ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 1,3,5,8 

100 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 1 

45 150,000.00 150,000.00 

46. ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 7 

100 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 7 

30 87,700.00 87,700.00 

47. ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3 100 โอนลด 1 43,000.00 43,000.00 

48. ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 4 100 
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ 4 

30 8,000.00 8,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

49. จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนา 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 

    โอนลด 1 1,000.00 1,000.00 

50. จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100 44/2561 1 26,300.00 26,300.00 

51. ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นและ
ศูนย์รวมข้อมูลด้านการจัด ซื้อ
จัดจ้างของ อปท. 

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

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

53. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 7 

100 
โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 7 

61 20,000.00 20,000.00 

54. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 5 

100 
โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 5 

89 20,000.00 20,000.00 

รวม 10,687,499.00 10,687,499.00 

ข้อมูล ณ 24/09/2561 



 

 
ผลการด าเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ 
ด าเนินงาน เช่น 
1.โครงการหมู่บ้านสะอาดอย่างย่ังยืน 
 

 

 



 

 
2.โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพื้นที่ต าบลนาแสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


