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รายงานการดําเนนิโครงการ [ปีงบประมาณ 2564]

ชื�อโครงการตาม
แผน

ชื�อรายการงบ
ประมาณประจําปี

งบตามขอ้
บญัญัต/ิ

เทศบญัญัติ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

1. โครงการ
ปรับปรงุซอ่มแซม
หอกระจายขา่ว
ประจําหมูบ่า้น 

รายงาน

โครงการปรังปรงุ
ซอ่มแซมหอกระ
จายขา่วประจํา
หมูบ่า้น

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

2. กอ่สรา้งถนน
คสล. หมูท่ี� 7 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

3. โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
รอบวดับา้นโนน
สวา่ง หมูท่ี� 7 

รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
รอบวดับา้นโนน
สวา่ง หมูท่ี� 7

293,000.00 288,100.00 288,100.00 4,900.00

4. โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
สายที�นางเรยีม
บรบิรูณ ์เป็นจดุเริ�ม
ตน้ หมูท่ี� 4 

รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
สายที�นางเรยีม
บรบิรูณ ์เป็นจดุเริ�ม
ตน้ หมูท่ี� 4

126,400.00 124,300.00 124,300.00 2,100.00

5. โครงการ
ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังเพื�อ
การเกษตร หมูท่ี� 2 

รายงาน

โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรังเพื�อ
การเกษตร หมูท่ี� 2

70,000.00 36,000.00 36,000.00 34,000.00
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6. โครงการ
ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังเพื�อ
การเกษตร หมูท่ี� 4 

รายงาน

โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรังเพื�อ
การเกษตร หมูท่ี� 4

200,000.00 159,100.00 159,100.00 40,900.00

7. โครงการ
ปรับปรงุซอ่มแซม
ประปาหมูบ่า้นและ
ขยายเขตทอ่สง่นํ�า
ประปา รายงาน

โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมประปา
หมูบ่า้นและขยาย
เขตทอ่สง่นํ�า
ประปา

400,000.00 344,100.00 344,100.00 55,900.00

การพฒันาดา้นระบบการบรหิารจดัการที�ด ี

8. คา่ใชจ้า่ยในงาน
รัฐพธิ ี รายงาน

คา่ใชจ้า่ยในงานรัฐ
พธิี

50,000.00 6,250.00 6,250.00 43,750.00

9. โครงการฝึก
อบรมสมัมนาเพื�อ
พัฒนา
ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานและ
ศกึษาดงูานของ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลนาสะแบง 

รายงาน

โครงการฝึกอบรม
สมัมนาเพื�อพัฒนา
ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานและ
ศกึษาดงูาน ของ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลนาสะแบง

250,000.00 233,930.00 233,930.00 16,070.00

10. คา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไป
ราชการ รายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ

50,000.00 10,728.00 10,728.00 39,272.00

11. รายจา่ยเพื�อให ้
ไดม้าซึ�งบรกิาร 

รายงาน

คา่จา้งบรกิาร
ทําความสะอาด
สํานักงาน

168,000.00 168,000.00 84,000.00 0.00

12. คา่
สาธารณูปโภค 

รายงาน

คา่ไฟฟ้า 700,000.00 464,511.26 411,073.48 235,488.74

13. วสัดสํุานักงาน 
รายงาน

วสัดสํุานักงาน 55,310.00 28,560.00 13,560.00 26,750.00



11/5/2564 ระบบสารสนเทศเพื�อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท.

e-plan.dla.go.th/operate5s.jsp 3/6

14. วสัดโุฆษณา
และเผยแพร ่

รายงาน

วสัดโุฆษณาและ
เผยแพร่

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

15. วสัดเุชื�อเพลงิ
และหลอ่ลื�น 

รายงาน

วสัดเุชื�อเพลงิและ
หลอ่ลื�น

100,000.00 96,000.00 21,350.00 4,000.00

16. วสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายงาน

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

17. คา่บํารงุรักษา
และซอ่มแซม 

รายงาน

คา่บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซม

20,000.00 6,150.00 6,150.00 13,850.00

18. สํารองจา่ย
รายงาน

สํารองจา่ย 300,000.00 134,200.00 134,200.00 165,800.00

19. เบี�ยยงัชพีผูส้งู
อาย ุ รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 6,939,600.00 4,028,300.00 4,028,300.00 2,911,300.00

20. เบี�ยยงัชพีผู ้
พกิาร รายงาน

เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 1,622,400.00 930,000.00 930,000.00 692,400.00

21. เบี�ยยงัชพีผู ้
ป่วยเอดส ์

รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูป่้วย
เอดส์

42,000.00 24,500.00 24,500.00 17,500.00

22. เงนิสมทบ
กองทนุประกนั
สงัคม รายงาน

เงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคม

200,000.00 74,818.00 74,818.00 125,182.00

23. เงนิสมทบ
กองทนุทดแทน 

รายงาน

เงนิสมทบกองทนุ
เงนิทดแทน

20,000.00 8,283.00 8,283.00 11,717.00
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24. คา่ใชจ้า่ยใน
การปรับปรงุภมูิ
ทศันโ์ดยรอบ
สํานักงานองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
นาสะแบง 

รายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการ
ปรับปรงุภมูทิศัน์
โดยรอบสํานักงาน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลนาสะแบง

60,000.00 58,000.00 58,000.00 2,000.00

การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

25. โครงการ
ป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน
ชว่งเทศกาลปีใหม ่

รายงาน

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนชว่ง
เทศกาลปีใหม่

21,500.00 21,490.00 21,490.00 10.00

26. โครงการ
ป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน
ชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

รายงาน

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนชว่ง
เทศกาลสงกรานต์

12,500.00 5,540.00 0.00 6,960.00

27. อดุหนุน
โครงการศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มใน
การชว่ยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น อําเภอ
ศรวีไิล จังหวดั
บงึกาฬ รายงาน

อดุหนุนโครงการ
ศนูยป์ฏบิตักิารรว่ม
ในการชว่ยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น อําเภอ
ศรวีไิล จังหวดั
บงึกาฬ

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

การพฒันาดา้นการเกษตร และการพฒันาคณุภาพชวีติ

28. โครงการสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุธรรมจรยิธรรม
แกเ่ด็กปฐมวยั ผู ้
ปกครองและครผูู ้
ดแูลเด็ก 

รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนา
คณุธรรมจรยิธรรม
แกเ่ด็กปฐมวยั ผู ้
ปกครองและครผูู ้
ดแูลเด็ก

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
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29. โครงการ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถาน
ศกึษา (คา่จัดการ
เรยีนการสอน) 

รายงาน

โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา
(คา่จัดการเรยีนการ
สอน)

232,900.00 123,300.00 123,300.00 109,600.00

30. โครงการ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถาน
ศกึษา (คา่อาหาร
กลางวนั) 

รายงาน

โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา
(คา่อาหารกลาง
วนั)

671,300.00 341,000.00 341,000.00 330,300.00

31. คา่อาหารเสรมิ
(นม) รายงาน

คา่อาหารเสรมิ
(นม)

1,250,418.00 677,981.30 677,981.30 572,436.70

32. อดุหนุน
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวนั 

รายงาน

อดุหนุนโครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวนั

1,912,000.00 945,000.00 945,000.00 967,000.00

33. โครงการสตัว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรค
พษิสนัุขบา้ ตาม
ปณธิาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจา้
นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้า
จฬุาภรณวลยั
ลกัษณ ์อคัรราช
กมุาร ีกรมพระศรี
สวางควฒัน วร
ขตัตยิราชนาร ี

รายงาน

โครงการสตัว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรค
พษิสนัุขบา้ ตามพ
ระปณธิาน
ศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจา้นอ้ง
นางเธอ เจา้ฟ้าจฬุา
ภรณวลยัลกัษณ์
อคัรราชกมุาร ีกรม
พระศรสีวางควฒัน
วรขตัตยิราชนารี

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

การพฒันาดา้นการคา้ การลงทนุ การทอ่งเที�ยว และกฬีา

34. อดุหนุน
โครงการแขง่ขนั
กฬีานักเรยีนใน
ตําบลนาสะแบง 

รายงาน

อดุหนุนโครงการ
แขง่ขนักฬีา
นักเรยีนตําบลนา
สะแบง

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
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