
 

 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
อ าเภอศรวีิไล  จังหวัดบึงกาฬ 



ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ข้อ ๒๗ 
แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง  แผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงขอขอบพระคุณ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
ตลอดจนหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีส่วนช่วยในการจัดท าแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงเสร็จสมบูรณ์  และองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  จะได้น าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อไป 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

ค าน า 

ส่วนที่  1  บทน า 

- วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน        1 

- ขั้นตอนของการจัดท าแผนการด าเนินงาน       1 

- ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน        2 

 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ               3-5 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ               6-60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

๑. วัตถุประสงค์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้มองเห็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือก าหนดรายละเอียดต่างๆ                
ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
อีกด้วย 

๒. ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  (หมวด 5  ข้อ 26)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินการโดยมีขั้นตอน  
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1     การเก็บรวบรวมข้อมูล   

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะมี
การด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/ กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่  2    การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินการโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ  
  ส่วนที่  1   บทน า 
  ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่  3    การประกาศแผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือประกาศใช้  
การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองท้องถิ่น  จัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าป ี 2563  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 

 



 
 

   

จากข้ันตอนการจัดท าการด าเนินการข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

           อปท. 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
            หน่วยงานอื่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
  ผู้บริหารท้องถิ่น  

 

 

 

๓. ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  นอกจากนี้แผนการด าเนินงานยังเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนการด าเนินงาน 

ประกาศใช ้

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ
ด าเนินการ จ านวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
(โครงการ)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
แนวทางการพัฒนา

- การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้ได้มาตรฐาน
- การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ราง/ร่อง/ท่อ ระบายน้ าให้เพียงพอ
  และได้มาตรฐาน
- การพัฒนาจัดให้มีแสงสว่างในทีส่าธารณะและถนน อย่างเพียงพอ
- การพัฒนาจัดให้มีระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน
- การพัฒนาจัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน
- การพัฒนาอาคารสถานทีส่าธารณของหมู่บ้าน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา ส านักปลัด
- การส่งเสริมอาชีพต่างๆ กองสวัสดิการสังคม
- ด้านสวัสดิการสังคม กองการศึกษา
- ส่งเสริมการศึกษา
- การส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศ ทุกวัย

13,230,010  28.1140 26.85

ยุทธศาสตร์

ส่วนที ่ 2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุหน่วยด าเนินการ

28 18.79 5,216,500     11.09 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ
ด าเนินการ จ านวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
(โครงการ)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน
   พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ว กีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา
-  การส่งเสริมการลงทุน
-  การพัฒนาอุตสาหกรรม
-  การพาณิชยกรรม
4 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน
-  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   รวมทัง้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการและอนุรักษ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
- การคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีดิ่น
  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
- การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

5 3.36 50,000         0.11

18 12.08 1,060,000     2.25 ส านักปลัด

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์

6 4.03 260,000       0.55

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

กองการศึกษาฯ



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ
ด าเนินการ จ านวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
(โครงการ)

6 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ส านักปลัด
-  การป้องกันและคุมครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน กองการศึกษาฯ
   โบราณวัตถุ ศาสนสถาน
-  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การ

แนวทางการพัฒนา
    7.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทุกส่วนราชการ
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
- อุดหนุนหน่วยงานอื่นทีเ่ป็นไปตามอ านาจหน้าที่

รวม 149 100.00 47,057,600  100.00

ยุทธศาสตร์ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

45 30.20 26,751,090  56.85

7 4.70 490,000       1.04



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ให้ราษฎรเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
2. เพือ่ให้เส้นทางการจราจรและเส้นทางขนส่งมีคุณภาพ
3. เพือ่ให้มีประเภทถนนทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน
4. เพือ่ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพืน้ทีต่ าบลนาสะแบงให้เป็นเมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้ได้มาตรฐาน
2. การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ราง/ร่อง/ท่อ ระบายน้ าให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
3. การพัฒนาจัดให้มีแสงสว่างในทีส่าธารณะและถนน อย่างเพียงพอ
4. การพัฒนาจัดให้มีระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน
5. การพัฒนาจัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน
6. การพัฒนาอาคารสถานทีส่าธารณของหมู่บ้าน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง

อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ
***********************



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รอบ
วัดบ้านโนนสว่าง

 หมู่ที ่7

จ านวน  293,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดบ้านโนนสว่าง หมู่
ที ่7 บ้านโนนสว่าง กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร 
หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างเฉล่ียรวมไม่น้อยกว่า 600.00 
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ทัง้สองข้างทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ทีพ่ร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

สายทีร่อบ
วัดบ้าน

โนนสว่าง 
หมู่ที ่7 
บ้านโนน
สว่าง ต.

นาสะแบง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย
ทีน่างเรียม 
บริบูรณ์ เป็น

จุดเร่ิมต้น หมู่ที ่4

จ านวน  126,400  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทีน่างเรียม บริบูรณ์ 
เป็นจุดเร่ิมต้น หมู่ที ่4 บ้านหนองจิก กว้างเฉล่ีย 
5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 53.00 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างเฉล่ียรวมไม่
น้อยกว่า 265.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทัง้สองข้างทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ทีพ่ร้อมปรับแต่ง
เรียบร้อย และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

สายที่
นางเรียม 
บริบูรณ์ 

เป็น
จุดเร่ิมต้น 
หมู่ที ่4 

บ้านหนอง
จิก ต.นา
สะแบง

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย
ทีน่างสุบัน มงคล
น า เป็นจุดเร่ิมต้น

 หมู่ที ่4

จ านวน  109,500  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทีน่างสุบัน มงคลน า 
เป็นจุดเร่ิมต้น หมู่ที ่4 บ้านหนองจิก กว้างเฉล่ีย 
5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 46.00 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างเฉล่ียรวมไม่
น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทัง้สองข้างทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ทีพ่ร้อมปรับแต่ง
เรียบร้อย และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

 สายที่
นางสุบัน 
มงคลน า 

เป็น
จุดเร่ิมต้น 
หมู่ที ่4 

บ้านหนอง
จิก ต.นา
สะแบง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย
ทีน่ายประสิทธิ ์
ชินค าหาญ เป็น

จุดเร่ิมต้น หมู่ที ่2

จ านวน  306,200  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทีน่ายประสิทธิ ์ชินค า
หาญ เป็นจุดเร่ิมต้น หมู่ที ่2 บ้านนาสะแบงทุง่ 
กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างเฉล่ีย
รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3))  
พร้อมรางระบายน้ าขนาด กว้างเฉล่ีย 0.70 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างท้องถิ่น ท.2-13) พร้อมปรับแต่ง
เรียบร้อย และติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

 สายที่
นาย

ประสิทธิ ์
ชินค า

หาญ เป็น
จุดเร่ิมต้น 
หมู่ที ่2 
ต.นา

สะแบง

กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย
ทีน่ายวิชัย มืดพา
 เป็นจุดเร่ิมต้น 

หมู่ที ่9

จ านวน  293,300  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทีน่ายวิชัย มืดพา 
เป็นจุดเร่ิมต้น หมู่ที ่9 บ้านใหม่ชมภ ูกว้างเฉล่ีย 
4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 150.00 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างเฉล่ียรวม
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทัง้สองข้างทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ทีพ่ร้อมปรับแต่ง
เรียบร้อย และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

สายทีน่าย
วิชัย มืด
พา เป็น

จุดเร่ิมต้น 
หมู่ที ่9 
บ้านใหม่

ชมภู ต.นา
สะแบง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย
โรงสีชุมชน เป็น

จุดเร่ิมต้น หมู่ที ่5

จ านวน 404,600  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีชุมชน หมู่ที ่5 
บ้านหนองบัวงาม กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 207.00 เมตร 
หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างเฉล่ียรวมไม่น้อยกว่า 828.00 
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ทัง้สองข้างทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ทีพ่ร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดต้ังป้าย
โครงการ
จ านวน 1 ป้าย

 สายโรงสี
ชุมชน หมู่
ที ่5 บ้าน
หนองบัว
งาม ต.นา
สะแบง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าตัวยู
 สายทีน่างมะลิ

วัลย์ หวังหมู่กลาง
 เป็นจุดเร่ิมต้น 

หมู่ที ่1

จ านวน  243,500  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ าตัวย ูสายทีน่างมะลิวัลย ์หวังหมู่กลาง 
เป็นจุดเร่ิมต้น หมู่ที ่1 บ้านนาสะแบง กว้างเฉล่ีย 
0.55 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
140.00 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างยาวรวมไม่น้อย
กว่า 140.00 ตารางเมตร (ตามแบบ) พร้อม
ปรับแต่งเรียบร้อย และติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย

สายทีน่าง
มะลิวัลย ์
หวังหมู่

กลาง เป็น
จุดเร่ิมต้น 
หมู่ที ่1 
บ้านนา

สะแบง ต.
นาสะแบง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูป
ตัวยู สายทีน่าย
จ าลอง ดงเย็น 

หมู่ที ่6

จ านวน  408,200  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัวย ูสายทีน่ายจ าลอง ดงเย็น หมู่
ที ่6 บ้านหนองบัวเงิน กว้างเฉล่ีย 0.70 เมตร ยาว
รวมไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.57 
เมตร 
หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.
2-13(1)) พร้อมปรับแต่งพืน้ทีข่้างรางระบายน้ า
เรียบร้อย และติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

สายทีน่าย
จ าลอง ดง
เย็น หมู่

ที ่6 บ้าน
หนองบัว
เงิน ต.นา
สะแบง

กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

9 โครงการขยาย
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ ารูป
ตัวยู สายทีน่าย
นิด เม่านกเป็น

จุดเร่ิมต้น หมู่ที ่3

จ านวน  268,200  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ ารูปตัว
ย ูสายทีน่ายนิด  เม่านก เป็นจุดเร่ิมต้น หมู่ที ่3 
บ้านนาสะแบงสามัคคี ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง ยาว หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างเฉล่ียรวม
ไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร ตามแบบ พร้อม
รางระบายน้ ารูปตัวย ูเฉล่ีย 0.60 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.55 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร ตาม
แบบ พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

สายทีน่าย
นิด  เม่า
นก เป็น

จุดเร่ิมต้น 
หมู่ที ่3 
ต.นา

สะแบง

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าเข้าอาคาร
อเนกประสงค์

ประจ าต าบลนา
สะแบง

จ านวน  243,600  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ไฟฟ้าเข้าอาคารอเนกประสงค์ประจ าต าบลนา
สะแบง โดยเดินสายไฟ THW ขนาด 1X95 มม. 
จ านวน 4 เส้น พร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบ  (ตาม
แบบ อบต.นาสะแบง) พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย 
และติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
นาสะแบง

กองช่าง

11 โครงการปรังปรุง
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว

ประจ าหมู่บ้าน

จ านวน  100,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
ภายในต าบลนาสะแบง

ต.นาสะแบง กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

12 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก

จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในต าบลนาสะแบง

ต.นาสะแบง กองช่าง

13 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 1

จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่1

ต.นาสะแบง กองช่าง

14 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 2

จ านวน  70,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่2

ต.นาสะแบง กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

15 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 3

จ านวน  200,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่3

ต.นาสะแบง กองช่าง

16 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 4

จ านวน  200,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่4

ต.นาสะแบง กองช่าง

17 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 5

จ านวน  150,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่5

ต.นาสะแบง กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

18 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 6

จ านวน  150,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่6

ต.นาสะแบง กองช่าง

19 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 7

จ านวน  200,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่7

ต.นาสะแบง กองช่าง

20 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 8

จ านวน  150,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่8

ต.นาสะแบง กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

21 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่

การเกษตร หมู่ที่
 9

จ านวน  150,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่9

ต.นาสะแบง กองช่าง

22 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น

จ านวน  100,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น ภายในต าบลนาสะแบง

ต.นาสะแบง กองช่าง

23 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก

จ านวน 50,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในต าบลนาสะแบง

ต.นาสะแบง กองช่าง

24 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้านและขยาย

เขตท่อส่ง
น้ าประปา

จ านวน 150,00 บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและขยายเขตท่อส่ง
น้ าประปา ภายในต าบลนาสะแบง

ต.นาสะแบง กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

25 โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมราง
ระบายน้ าและ
ระบบระบายน้ า

จ านวน 50,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ า
และระบบระบายน้ า ภายในต าบลนาสะแบง

ต.นา
สะแบง

กองช่าง

26 เงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K)

จ านวน 100,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้

อบต.นา
สะแบง

กองช่าง

27 ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่่าย
ให้แก่เอกชน นิติ

บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพือ่ให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง

จ านวน 200,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

อบต.นา
สะแบง

กองช่าง

28 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที ่8 บ้านสัน

ทรายงาม

จ านวน 400,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขต หมู่ที ่8 บ้านสัน
ทรายงาม ต าบลนาสะแบง ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

หมู่ที ่8 
บ้านสัน

ทรายงาม

กองช่าง



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย
2. ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรม
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทัง้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมอาชีพต่างๆ
2. ด้านสวัสดิการสังคม
3. ส่งเสริมการศึกษา
4. การส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศ  ทุกวัย

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง

อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ
***********************



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจ้างบริการผู้
ปฏิบัติการใน

ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

จ านวน  504,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นรายจ่าย
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าจ้างบริการผู้
ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทีป่ฏิบัติงาน
ประจ าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพือ่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

2 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการก าจัด

ขยะมูลฝอย

จ านวน  100,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

3 ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4 โครงการคนนา
สะแบงหัวใจสี

เขียว (หน้าบ้าน
น่ามอง)

จ านวน  15,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว 
(หน้าบ้านน่ามอง) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

5 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

เอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่

เยาวชนในต าบล
นาสะแบง

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในต าบล
นาสะแบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

6 โครงการพัฒนา
งานสุขาภิบาล
อาหารในต าบล

นาสะแบง

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารใน
ต าบลนาสะแบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ชุมชน แกนน า
สุขภาพในการ
ควบคุมและ

ป้องกันโรคต าบล
นาสะแบง

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
แกนน าสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรคต าบล
นาสะแบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

8 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

จ านวน  100,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าน้ ายาพ่นหมวก
ควัน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดซ้ือทรายอะเบท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

9 โครงการรักษา
ความสะอาด

ถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการรักษาความสะอาดถนนสาย
หลัก สายรองและชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

10 โครงการลดการ
ใช้ถุงพาสติก 

กล่องโฟม ต าบล
นาสะแบง

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการลดการใช้ถุงพาสติก กล่องโฟม 
ต าบลนาสะแบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

11 โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี

จ านวน  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ 
ค่าวคัซีน ค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

12 โครงการให้
ความรู้และการ

ป้องกันโรคติดต่อ
อุบัติใหม่

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการให้ความรู้และการป้องกัน
โรคติดต่ออุบัติใหม ่โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

13 โครงการอบรม
การบ าบัดน้ าเสีย

ด้วยศาสตร์
พระราชาหรือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จ านวน  15,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการอบรมการบ าบัดน้ าเสียด้วย
ศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

14 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การจัดการขยะ

มูลฝอยในชุมชน 
(จังหวัดสะอาด)

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด) โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

15 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

16 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

จ านวน  180,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน 
ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

17 เงินสมทบ
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

จ านวน  150,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

18 โครงการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็กสตรีและ

บุคคลใน
ครอบครัว

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

19 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

 ใส่ใจสุขภาพ

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุใส่ใจ
สุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

20 โครงการพัฒนา
สตรีและเสริม
ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริมความ
เข้มแข็งของครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

21 โครงการส่งเสริม
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอาย ุโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

22 โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ

ต าบลนาสะแบง

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพต าบลนา
สะแบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

23 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
สร้างจิตสดใส 

ร่างกายแข็งแรง 
และสืบสานองค์
ความรู้ภูมิปัญญา

ผู้สูงอายุ

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุสร้าง
จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง และสืบสานองค์ความรู้
ภูมิปัญญาผู้สูงอาย ุโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

24 โครงการสานใย
สายสัมพันธ์ฮัก
แพงแบ่งปันเพือ่
เด็กและเยาวชน

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการสานใยสายสัมพันธ์ฮักแพง
แบ่งปันเพือ่เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

25 อุดหนุนโครงการ
วัยเรียน วัยใส 
ห่วงใยสุขภาพ

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ให้กับสภา
เด็กและเยาวชนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

26 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  6,939,600  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้
ยังชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุในเขตต าบลนาสะแบง 
ช่วงอาย ุ60-69 ป ีจ านวน 546 คน ช่วงอาย ุ
70-79 ป ีจ านวน 249 คน ช่วงอาย ุ80-89 ป ี
จ านวน 83 คน ช่วงอาย ุ90 ปีขึ้นไป จ านวน 10 
คน รวมทัง้ส้ิน 888 คน 

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

27 เบีย้ยังชีพคนพิการ จ านวน  1,622,400  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้
ยังชีพให้แก่คนพิการ จ านวน 169 คน

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

28 เบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

จ านวน  42,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต ต าบลนาสะแบง 
จ านวน 7 คน ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน

อบต.นา
สะแบง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

29 โครงการ
มหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

30 โครงการเรียนรู้
รอบด้าน

พัฒนาการสมวัย
ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการ
สมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

31 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

32 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณธรรม

จริยธรรมแก่เด็ก
ปฐมวัย 

ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็ก

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
เด็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

33 โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ

สอน)

จ านวน  232,900  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จ านวน 4 
แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
137 คน

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

34 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน, 

ค่าอุปกรณ์การเรียน
, ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน, ค่า

กิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน)

จ านวน  155,810  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 137 คน

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

35 โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน)

จ านวน  671,300  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จ านวน 4 
แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน 
จ านวน 245 วัน จ านวน 137 คน

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

36 โครงการสาย
สัมพันธ์บัณฑิต

น้อย

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างบริการและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

37 ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง

ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

จ านวน  100,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ใน
การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

38 อุดหนุนโครงการ
ฝึกอาชีพ เพือ่
นักเรียนและ

ชุมชน

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการฝึกอาชีพ เพือ่นักเรียน
และชุมชน ให้กับโรงเรียนบ้านนาสะแบง

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

39 อุดหนุนโครงการ
เล้ียงปลาเพือ่

อาหารกลางวัน

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการเล้ียงปลาเพือ่อาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนในต าบลนาสะแบง

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

40 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนอาหาร

กลางวัน

จ านวน  1,912,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
(สพฐ.) จ านวนเด็กนักเรียน 478 คน จ านวน 
200 วัน

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน  ส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ว กีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2. เพือ่ให้การผลิตเพียงพอต่อความต้องการ

แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการลงทุน
2. การพัฒนาอุตสาหกรรม
3. การพาณิชยกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง

อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ
***********************



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

จ านวน  100,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลนาสะแบง เช่น ค่ากรรมการตัดสินการ
แข่งขัน ค่าเงินรางวัลประเภทกีฬา ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าจัดเตรียมสถานทีค่่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการนา
สะแบงฟุต

ซอลคัพ ส่งเสริม
สุขภาพต่อต้านยา

เสพติด

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ ส่งเสริม
สุขภาพต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าเงินรางวัลประเภทกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่า
เตรียมสนามสถานทีแ่ข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการ
วอลเลย์บอล

ส่งเสริมสุขภาพ
เยาวชนเพือ่ความ

เป็นเลิศ

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการวอลเลย์บอลส่งเสริมสุขภาพ
เยาวชนเพือ่ความเป็นเลิศ เช่น ค่าคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าเงินรางวัลประเภทกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่า
เตรียมสนามสถานทีแ่ข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 โครงการวิง่เพือ่
สุขภาพเฉลิมพระ

เกียรติ

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการวิง่เพือ่สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 
เช่น ค่าคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลประเภท
กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเตรียมสนามสถานทีแ่ข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

5 ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง

ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติมสนามกีฬาฟุตบอล, 
สนามกีฬาฟุตซอลต าบลนาสะแบง เพือ่ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

6 อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬา

นักเรียนต าบลนา
สะแบง

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ในต าบลนาสะแบง ให้กับโรงเรียนบ้านนาสะแบง

โรงเรียน
บ้านนา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชมุชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พร้อมทัง้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดส้ินไป
2. เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และรู้สึกรักท้องถิ่นของตน

แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทัง้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

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

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง

อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลนาสะแบง เช่น ค่ากรรมการตัดสินการ
แข่งขัน ค่าเงินรางวัลประเภทกีฬา ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าจัดเตรียมสถานทีค่่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที ่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

3 โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ

บริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง

จ านวน  100,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
นาสะแบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียม
สถานที ่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4 โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน

ความรู้
อาสาสมัครจราจร

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
อาสาสมัครจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดเตรียมสถานที ่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

5 โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน

ความรู้
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

 ด้านการกู้ชีพ
กู้ภัยทางน้ า

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้าน
การกู้ชีพกู้ภัยทางน้ า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6 โครงการฝึกอบรม
เพือ่เพิม่ศักยภาพ

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)
 ด้านการป้องกัน
อัคคีภัยและการ

ผจญเพลิงเบือ้งต้น

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้าน
การป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิงเบือ้งต้น โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

7 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังท้องถิ่น

จ านวน  300,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังท้องถิ่น เช่น ค่าประชาสัมพันธ ์ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ ์คู่มือประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับการเลือกต้ัง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

8 โครงการ Big 
Cleaning Day

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ Big Cleaning Day โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

9 โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน

ชุมชน

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

11 โครงการ
เสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้

ประชาชน

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน บ าบัดทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

12 อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

13 อุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธี

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการจัดงานรัฐพิธ ีประจ าป ี พ.ศ. 2564
ให้กับทีท่ าการปกครองอ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

14 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา
เสพติด

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ให้กับทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

15 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ชุมชน

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

16 อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรม

อาสาสมัคร
ป้องกันภัย

อาชญากรรม
และยาเสพติดใน

ชุมชน

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
อาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสถานีต ารวจภูธร
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

17 อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดบึง

กาฬ

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

18 ส ารองจ่าย จ านวน  300,000  บาท  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่
กรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสา
ธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้ เช่น 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่าและหมวกควัน และโรคติดต่อ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด,
 กองช่าง



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผนจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

1. เพือ่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาด้านาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์
2. เพือ่ปรับปรุงแหล่งน ้าให้เพียงพอต่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน

แนวทางการพัฒนา
1. การคุ้มครองดูแล  บ้ารุงรักษา  ใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ทีดิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง

อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ
***********************



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ"รวมใจ
ไทย ปลูกต้นไม้ 

เพือ่แผ่นดิน"

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม ้เพือ่
แผ่นดิน" เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

2 โครงการประชา
รัฐร่วมใจ คลอง

สวยน้ าใสไร้
ผักตบชวา

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ า
ใสไร้ผักตบชวา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

3 โครงการปล่อย
พันธ์สัตว์น้ าสู่

แหล่งน้ าสาธารณะ

จ านวน  5,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ าสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

4 โครงการปลูก
หญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติตาม
แนวพระราชด าริ

จ านวน  5,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
ตามแนวพระราชด าริ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กุมารี

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2. เพือ่ป้องกันและคุ้มครอง  ควบคุม  ดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศาสนสถาน

แนวทางการพัฒนา
1. การป้องกันและคุ้มครอง  ควบคุม  ดูแลโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศาสนสถาน
2. การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ
***********************

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ
ประเพณีงานบุญ

บัง้ไฟ

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการประเพณีงานบุญบัง้ไฟ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการ
ประเพณีลอย

กระทง

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการ
ประเพณีวัน
สงกรานต์

จ านวน  170,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถ ค่าซ้ือน้ าด่ืมและ
น้ าแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจ าป ีพ.ศ. 2564 ให้กับสภา
วัฒนธรรมต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึง
กาฬ

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5 อุดหนุนโครงการ
ทอดเทียนพรรษา

จ านวน  160,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการทอดเทียนพรรษา ประจ าป ีพ.ศ. 
2564 
ให้กับสภาวัฒนธรรมต าบลนาสะแบง อ าเภอศรี
วิไล จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

6 อุดหนุนโครงการ
บุญมหาชาติ 
(บุญผะเหวด)

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจ าป ี
พ.ศ. 2564 ให้กับสภาวัฒนธรรมต าบลนาสะแบง 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการบูรณ
ซ่อมแซมศาสน

สถาน

จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าบูรณ
ซ่อมแซมศาสนสถาน เพือ่ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ



7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การ
วัตถุประสงค์

1. เพือ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
2. เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
3. อุดหนุนหน่วยงานอื่นทีเ่ป็นไปตามอ านาจหน้าที่

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง

อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ
***********************



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบ
กองทุน

ประกันสังคม

จ านวน  200,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 
ของค่าจ้างของพนักงานจ้าง

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

2 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือสูญหาย

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

3 เงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ

บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

จ านวน  192,702  บาท  เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีโดยไม่รวมรายได้จากพนัธบตัร เงินกู ้เงิน
ที่มีผู้อุทศิใหห้รือเงินอุดหนุนทั่วไป

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

4 รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ

พิธีการ

จ านวน  50,000  บาท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พธิกีาร แยกเปน็
1. ค่ารับรอง จ านวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่า
ของขวญัฯ ในการต้อนรับบคุคล กลุ่มบคุคลหรือคณะ
บคุคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ เยี่ยมชมหรือทศัน
ศึกษาดูงาน
2. ค่าเล้ียงรับรอง จ านวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการ
เล้ียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5 ค่าจัดท าเว็บไซด์ 
ค่าดูแลเว็บไซด์
และค่าเช่าพืน้ที่
จดทะเบียนเว็บ

ไซด์

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าเว็บ
ไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพืน้ทีจ่ดทะเบียน
เว็บไซด์ 

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

6 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วจังหวัด
บึงกาฬ การจัด
งานวันสถาปนา
จังหวัดบึงกาฬ

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วจังหวัดบึงกาฬ การ
จัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เช่น ค่าจ้างเหมา
รถ ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

7 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

จ านวน  260,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

8 ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการรับ

เสด็จฯ

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย ์
และพระบรมวงศานุวงศ์

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

9 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การติดต้ัง ขยาย เชื่อมต่อ จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

10 ค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธี

จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานรัฐพิธ ีและงานพิธีการต่างๆ ได้แก ่ค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลาในวัน
ส าคัญต่างๆ ธง ตราสัญลักษณ์ฯลฯ 

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

11 โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา

เพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และศึกษาดูงาน 
ขององค์การ
บริหารส่วน

ต าบลนาสะแบง

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมารถ ค่าห้องพัก ค่าของสมนาคุณ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทีจ่ าเป็น 

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

12 โครงการรณรงค์
ให้ความรู้

เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองใน

ระบอบ
ประชาธิปไตย 
คนไทยหัวใจ

เดียวกัน

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คน
ไทยหัวใจเดียวกัน เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

13 โครงการอบรม
คุณธรรม

จริยธรรมและ
การมีส่วนร่วม

ของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทีจ่ าเป็น

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

14 โครงการ
ศึกษาวิจัยการ

ประเมินผลความ
พึงพอใจของ

ประชาชนทีม่ีต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จ านวน  15,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่เป็นค่าจ้าง
บริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็น
หน่วยส ารวจประชาชน เจ้าหน้าทีข่องรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชนทีม่ารับบริการหรือติดต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

15 โครงการจัดท า
และทบทวน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)

จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

16 รายจ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการ

จ านวน  2,227,200  บาท  เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าจ้างท า
ความสะอาด
ส านักงาน, ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างบริการ
บันทึกข้อมูล, ค่าจ้างบริการการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปา, ค่าจ้างบริการซ่อมแซมถนนและปรับภูมิ
ทัศน์ตามไหล่ทาง, ค่าจ้างบริการซ่อมแซมไฟฟ้าและ
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า, ค่าจ้างบริการซ่อมแซมระบบ
น้ าประปา,

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

17 ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม

จ านวน  180,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

18 วัสดุส านักงาน จ านวน  165,310  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ ์
ฯลฯ

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

19 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้าง 
หม้อน้ ารถยนต์ ฯลฯ

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

20 วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน

จ านวน  420,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันจารบ ีน้ ามันก๊าด 
ส าหรับยานพาหนะ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองพ่นหมอก
ควัน หรือเคร่ืองจักรกล ทีใ่ช้ในกิจการของท้องถิ่น

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

21 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

จ านวน  75,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก่ัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  150,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมมโมร่ี 
อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

23 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุเช่นหลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
เทปพันสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

อบต.นา
สะแบง

กองช่าง

24 วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นวัสดุงานบ้าน
งานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ 
ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

25 วัสดุเคร่ืองแต่ง
กาย

จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ือชุดปฎิบัติการ อปพร. และเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ฯ เช่น หมวก เส้ือ กางเกง เข็มขัด 
รองเท้า 

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

26 วัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง หรือเติมน้ ายาเคม ี
เช่น น้ ายาเคทีดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

27 วัสดุกีฬา จ านวน  30,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุกีฬาประจ าหมู่บ้านและศูนย์กีฬาต าบล เช่น 
ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่บอล ลูกฟุตซอล ตาข่าย และ
อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

28 วัสดุก่อสร้าง จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบือ้ง
สังกะสี ทราย ท่อระบายน้ า แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก 
เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

อบต.นา
สะแบง

กองช่าง

29 วัสดุอื่น จ านวน  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ๆ
ซ่ึงไม่เข้าลักษณะตามประเภทรายจ่าย
และวัสดุอื่นทีต้่องใช้ในกิจการประปา เช่น มิเตอร์
น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า 
สารส้ม คลอรีน สารเคมี ท่อประปาและข้อต่อ
ต่างๆ ฯลฯ

อบต.นา
สะแบง

กองคลัง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

30 ค่าอาหารเสริม 
(นม)

จ านวน  1,250,418  บาท  1. เพือ่จ่ายเป็นค่า
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็กนักเรียน 137 คน จ านวน 260 วัน 
เป็นเงิน 278,548.40 บาท
2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานในเขตพืน้ที ่จ านวนเด็กนักเรียน 
478 คน จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 
971,869.60 บาท

อบต.นา
สะแบง

กอง
การศึกษาฯ

31 ค่าไฟฟ้า จ านวน  720,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ในส านักงาน/ในทีส่าธารณะ หรืออาคารสถานที่
ทีอ่ยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

32 ค่าน้ าประปา ค่า
น้ าบาดาล

จ านวน  35,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
น้ าประปา และน้ าด่ืมทีใ่ช้ในส านักงาน และสถานที่
ทีอ่ยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

33 ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน  53,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ทีใ่ช้ในการติดต่อ
ราชการ รวมถึงค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

34 ค่าบริการ
ไปรษณีย์

จ านวน  21,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

35 เก้าอี้ส านักงาน จ านวน  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 8 ตัวๆ ละ 20,000 บาท
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเล่ือนปรับระดับได้
4) มีทีพ่ักแขนทัง้สองข้าง 

อบต.นา
สะแบง

กองคลัง

36 ตู้เหล็ก ขนาด 2
 บาน

จ านวน  33,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้
เหล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน 6 ตู้ๆละ 5,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ 
ดังนี ้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.)

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด,
 กองคลัง

37 โต๊ะท างาน จ านวน  4,500  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ
ท างาน จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) โต๊ะไม้
2) ม ี2 บานประตู
3) ม ี1 ล้ินชัก

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

38 เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 

แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

จ านวน  22,500  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพมิพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 7,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด,
 กอง

สวัสดิการ
สังคม

39 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

โน้ตบุก๊ ส าหรับ
งานประมวลผล

แบบที ่2

จ านวน  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563

อบต.นา
สะแบง

กองช่าง

40 เคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับ

กระดาษขนาด A3

จ านวน  6,300  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 6,300 
บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

อบต.นา
สะแบง

กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

41 เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED

 สี ชนิด 
Network แบบที่

 1

จ านวน  10,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563

อบต.นา
สะแบง

กองคลัง

42 เคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 

kVA

จ านวน  5,800  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

43 รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์

จ านวน  2,500,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบบรรทุกน้ าได้ จ านวน 1 คันๆ ละ 
2,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2562 โดยสังเขป ดังนี้
(1) จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 
12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปัม๊และอุปกรณ์

อบต.นา
สะแบง

ส านักปลัด

44 ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง

ครุภัณฑ์

จ านวน  60,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ

45 เงินเดือน, 
ค่าตอบแทน

จ านวน  17,534,360  บาท  เพือ่จ่ายเป็น
เงินเดือน, ค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนต าบล 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างฯ

อบต.นา
สะแบง

ทุกส่วน
ราชการ



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ
ด าเนินการ จ านวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
(โครงการ)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
แนวทางการพัฒนา

- การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้ได้มาตรฐาน
- การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ราง/ร่อง/ท่อ ระบายน้ าให้เพียงพอ
  และได้มาตรฐาน
- การพัฒนาจัดให้มีแสงสว่างในทีส่าธารณะและถนน อย่างเพียงพอ
- การพัฒนาจัดให้มีระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน
- การพัฒนาจัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน
- การพัฒนาอาคารสถานทีส่าธารณของหมู่บ้าน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา ส านักปลัด
- การส่งเสริมอาชีพต่างๆ กองสวัสดิการสังคม
- ด้านสวัสดิการสังคม กองการศึกษา
- ส่งเสริมการศึกษา
- การส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศ ทุกวัย

ส่วนที ่ 2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

3 50.00 21,267,000  98.92 กองช่าง

3 50.00 231,400       1.08



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ
ด าเนินการ จ านวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
(โครงการ)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน
   พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ว กีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา
-  การส่งเสริมการลงทุน
-  การพัฒนาอุตสาหกรรม
-  การพาณิชยกรรม
4 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน
-  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   รวมทัง้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการและอนุรักษ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
- การคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีดิ่น
  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
- การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

ยุทธศาสตร์ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

0 0.00 -               0.00 กองการศึกษาฯ

0 0.00 -               0.00 ส านักปลัด

0 0.00 -               0.00 ส านักปลัด



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ
ด าเนินการ จ านวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
(โครงการ)

6 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ส านักปลัด
-  การป้องกันและคุมครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน กองการศึกษาฯ
   โบราณวัตถุ ศาสนสถาน
-  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การ

แนวทางการพัฒนา
    7.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทุกส่วนราชการ
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
- อุดหนุนหน่วยงานอื่นทีเ่ป็นไปตามอ านาจหน้าที่

รวม 6 100.00 21,498,400  100.00

ยุทธศาสตร์ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

0 0.00 -               0.00

0 0.00 -               0.00



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัวงาม - 

บ้านอู่ค า

จ านวน  ๕,๗๔๑,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวงาม
 - บ้านอู่ค า รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓ - 
๐๐๐๔ จ านวน ๒ ช่วง มีพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 
๑๑,๘๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๑ สายทาง

หมู่ที ่๕ 
บ้าน

หนองบัว
งาม - 

บ้านอู่ค า

กองช่าง

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัวเงิน - 

เชื่อมบ้านป่าแฝก

จ านวน  ๖,๓๓๗,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงิน -
 เชื่อมบ้านป่าแฝก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. ๓๓
 - ๐๐๑๑ กว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ยาว ๒,๖๑๑ เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.๑5 เมตร รังไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ
 ๐.50 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๑๓,๐๕๕ 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๑ สายทาง

หมู่ที ่๖ 
บ้าน

หนองบัว
เงิน - 

เชื่อมบ้าน
ป่าแฝก

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 256๔

โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. โครงการระบบ
ผลิตน้ าประปา 

(Water 
Treatment 

System) POG 
ระบบขนาดใหญ่ 

L รองรับ 
121-300 

ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง หมู่ที ่๒ 

บ้านนาสะแบงทุง่
 ต าบลนาสะแบง

จ านวน  ๕,2๐๐,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment
 System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง หมู่ที ่๒ บ้านนาสะแบงทุง่ ต าบลนา
สะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หมู่ที ่๒ 
บ้านนา

สะแบงทุง่
 ต าบลนา
สะแบง

กองช่าง

โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินอุดหนุนส าหรับแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 256๔



รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ชุดอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนา

คุณภาพ
การศึกษาด้วย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

จ านวน  30,700  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าชุด
อุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๑ ชุด

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
สุเทพสุนทร

กอง
การศึกษาฯ

โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
เงินอุดหนุนส าหรับชดุอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ดา้นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 256๔



 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

................................................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง  
โดยใช้จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 (2)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  พ.ศ. 2548  ประกอบกับ  ข้อ 27  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0810.3/ว 6732  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงขอประกาศใช้แผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือให้เกิดสูงสุดแก่
ประชาชน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  
 
 
 

( นายประยูญ    มงคลน า ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 


