การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ
30(5) กาหนดให้ ผู้ บ ริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อบต.นาสะแบง จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่ าย และผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ อบต.นาสะแบง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาสะแบง
"พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม ก้าวนาการศึกษา"
ข. พันธกิจ ของอบต.นาสะแบง
-เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
-ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
-เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น
-เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน
-เพื่อพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
-เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
-เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง
-เพื่อพัฒนา สาธารณูปโภค แหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
-เพื่อส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค
-เพื่อให้การบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาสะแบงได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1. แผนงานสังคมสงเคราะห์
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. แผนงานงบกลาง
4. แผนงานการศึกษา
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
6. แผนงานสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. แผนงานสาธารณสุข
2. แผนงานการเกษตร
การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานงบกลาง
สรุปผลการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
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(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล

(3)

3

(2)

2

(2)

1

(2)

2

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งนา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ

ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ

(2)

1

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(2)

2

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

2

(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(2)

2

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3)

3

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

15

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กกปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand
4.0

(2)

2

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

(1)

1

แหล่งนา)

2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เป็นต้น

(2)

2

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(2)

2

5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่ งๆ ทาง

(2)

1

(2)

2

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

(2)

2

(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย

(1)

1

(1)

1

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง)W Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTThreat(อุปสรรค)

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลทีไ่ ด้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25612563เช่น ผลทีไ่ ด้รับ/ผลทีส่ าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563

3. ยุทธศาสตร์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
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3.1 ยุทธศาสตร์ของ

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0

(10)

10

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

(10)

10

(10)

10

องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand
4.0

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 วิสัยทัศน์

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(5)

5

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น

(5)

5

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

5

3.6 เป้าประสงค์ของแต่

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ

(5)

5

ละประเด็นกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

5

3.5 กลยุทธ์

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ

3.8 แผนงาน

ความเชื่อมโยงดังกล่าว

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

(5)

5

(5)

5

100
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โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่
การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

3.10 ผลผลิต/โครงการ

รวมคะแนน

สรุปผลการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1.การสรุปสถานการณ์

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

10

10

1) การควบคุมทีม่ ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวน
ที่ดาเนินการจริงตามทีไ่ ด้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่
สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม

10

8

การพัฒนา

2. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร

10

9

10

10

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริ าชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งนา)(Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP)

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

5.1 ความชัดเจนของชื่อ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
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โครงการ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต

(5)

4

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)

5

สอดคล้องกับโครงการ

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย

(5)

4

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต

กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(5)

5

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4)
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง(2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)

(5)

5

5.2 กาหนดวัตถุประสงค์

ของโครงการ ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

5 .4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ของโครงการ ) มีความ

ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

สอดคล้องกับแผนพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์

เศรษฐกิจและสังคม

และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น

แห่งชาติ

ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต

(5)

5

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

5 .6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand4.0

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

5. โครงการพัฒนา (ต่อ)

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
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5.7 โครงการสอดคล้อง

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

(5)

(5)

5

ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ

เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(ด้านการเกษตรและแหล่งนา) (LSEP)

ภายใต้หลักประชารัฐ

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ
จัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency

(5)

4

กับยุทธศาสตร์จังหวัด

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัต/ิ เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

(5)

4

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจการกาหนด
ร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง

(5)

4

(5)

4

100
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ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง

5 .11 มีการกา หน ด
ตัวชี้วัด( KPI)และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ

เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รวมคะแนน

ง. การวางแผน
อบต.นาสะแบง ได้ จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญ
ั ญัติไว้ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่ นร่ วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟั งปัญหาและความต้ องการที่แท้ จริ งของประชาชนในพื ้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื ้นที่ ที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนา
3 ปี ต่อไป อบต.นาสะแบง ได้ ประกาศใช้ แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

2561
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้ าน
โครงสร้ าง
พื ้นฐาน

จานว
น

การพัฒนาด้ าน
การเกษตร และ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารี ต ประเพณี

จานว
น

งบประมาณ

2563
จานว
น

งบประมาณ

2564
จานว
น

งบประมาณ

2565
จานว
น

งบประมาณ

งบประมาณ

21

10,900,000.0
0

42

23,100,000.0
0

63 66,067,600.00

54 64,250,000.00

49

46,500,000.0
0

43

19,890,000.0
0

47

20,290,000.0
0

48 20,980,000.00

49 21,080,000.00

49

20,980,000.0
0

42 7,610,000.00

52

10,310,000.0
0

54 10,790,000.00

54

9,440,000.00

54 9,440,000.00

การพัฒนาด้ าน
ระบบการบริ หาร
จัดการที่ดี

2562

5

900,000.00

11 1,290,000.00

11

1,290,000.00

11

1,290,000.00

11 1,290,000.00

4

850,000.00

10 1,950,000.00

14

3,050,000.00

14

3,050,000.00

14 3,050,000.00

0

0

0

0

0

0

0

10

820,000.00

29 7,870,000.00

32

9,970,000.00

32

9,970,000.00

31 8,070,000.00

19 1,870,000.00

27 3,860,000.00

30

4,350,000.00

30

4,550,000.00

29 4,250,000.00

และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น
การพัฒนาด้ าน
การค้ า การลงทุน
การท่องเที่ยว
และกีฬา
การส่งเสริ ม และ
พัฒนาการเข้ าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

0

0

0

การพัฒนาการ
บริ หารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิง่ แวดล้ อม
การพัฒนาด้ าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ

เรี ยบร้ อย
รวม

144

42,840,000.
218
00

68,670,000.
116,497,600.
113,630,000.
252
244
237
00
00
00

93,580,000.
00

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริ หารอบต.นาสะแบง ได้ ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นข้ อบัญญัติงบประมาณ จานวน 70 โครงการ งบประมาณ 18,761,862 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ ดงั นี ้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

11

1,873,300.00

การพัฒนาด้ านระบบการบริ หารจัดการที่ดี

31

11,391,572.00

การพัฒนาด้ านการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

14

4,723,990.00

การพัฒนาด้ านศิลปวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น

1

0.00

การพัฒนาด้ านการค้ า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา

5

148,000.00

การส่งเสริ ม และพัฒนาการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-

-

การพัฒนาการบริ หารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

3

25,000.00

การพัฒนาด้ านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย

5

600,000.00

70

18,761,862.00

รวม

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2564
อบต.นาสะแบง ศรีวไิ ล จ.บึงกาฬ
แผนการดาเนินการ
ทัง้ หมด
ยุทธศาสตร์

จานว
น
โครงก
าร

อนุมัติงบประมาณ
จานว
น
โครงก
าร

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จานว
น
โครงก
าร

งบประมาณ

งบประมาณ

เบิกจ่ าย
จานว
น
โครงก
าร

งบประมาณ

1.การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

63

66,067,600.0
0

11

1,873,300.0
0

8

1,488,100.0
0

8

1,488,100.0
0

2.การพัฒนาด้ านระบบการบริ หารจัดการที่ดี

48

20,980,000.0
0

31

11,391,572.
00

26

10,373,909.
51

26

10,373,909.
51

3.การพัฒนาด้ านการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

54

10,790,000.0
0

14

4,723,990.0
0

12

4,299,936.5
8

12

4,299,936.5
8

4.การพัฒนาด้ านศิลปวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่น

11 1,290,000.00

1

0.00

5.การพัฒนาด้ านการค้ า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา

14 3,050,000.00

5 148,000.00

2

50,000.00

2

50,000.00

6.การส่งเสริ ม และพัฒนาการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

0

-

-

7.การพัฒนาการบริ หารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม

32 9,970,000.00

3

25,000.00

8.การพัฒนาด้ านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย

30 4,350,000.00

5 600,000.00

3

73,080.00

3

73,080.00

18,761,862
.00

51

16,285,026
.09

51

16,285,026
.09

รวม

0

252

116,497,60
0.00

70

ภาคผนวก
รายละเอียดโครงการในข้ อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาสะแบง มีดงั นี ้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

1.

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
พื ้นฐาน
ประจาหมู่บ้าน

100,000.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

2.

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
พื ้นฐาน
การเกษตร

3.

ก่อสร้ างถนน คสล. ถนนบ้ านสันทรายงามการพัฒนาด้ านโครงสร้ าง
ศรี วิไลนาแสงและบ้ านสันทรายงาม-วัดป่ า
พื ้นฐาน
บ้ านสันทรายงาม

347,600.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

0.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

4.

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง ก่อสร้ างถนน คสล. ถนนบ้ านนาสะแบงทุ่ง พื ้นฐาน
เชือ่ มวัดถ ้าผาขาว

0.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

5.

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พื ้นฐาน
สายที่นางเจนริ นทร์ อรกุล หมู่ที่ 4

236,500.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

6.

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พื ้นฐาน
สายที่นางพิมพ์ชนก ภาแก้ ว หมู่ที่ 2

7.

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พื ้นฐาน
สายที่นางเสี ้ยน บุตรนาม หมู่ที่ 2

68,000.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

40,000.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้ ประชาชนได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
ถูกต้ อง และรวดเร็ ว

ผลผลิต

หมู่ที่1-9

เพื่ออานวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ภายในเขตพื ้นที่ หมู่ที่ 1 - 9
ประชาชน

เพื่ออานวยความสะดวกใน หมู่ที่ 8 ตาบลนาสะแบง กว้ าง
การสัญจรไปมาของ
4.00 เมตร ยาว 4,480
ประชาชน
เมตร

เพื่ออานวยความสะดวกใน หมู่ที่ 4 ตาบลนาสะแบง กว้ าง
การสัญจรไปมาของ
5.00 เมตร ยาว 4,000
ประชาชน
เมตร

เพื่ออานวยความสะดวกใน กว้ างเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา
การสัญจรไปมาของ
เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
ประชาชน
กว่า 117.00 เมตร

เพื่ออานวยความสะดวกใน กว้ างเฉลีย่ 3.00 เมตร หนา
การสัญจรไปมาของ
เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
ประชาชน
กว่า 48.00 เมตร

เพื่ออานวยความสะดวกใน กว้ างเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 20.00 เมตร

เพื่ออานวยความสะดวกใน กว้ างเฉลีย่ 5.00 เมตร หนา
การสัญจรไปมาของ
เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
ประชาชน
กว่า 120.00 เมตร

8.

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พื ้นฐาน
สายที่นายวิชยั ราษี หมู่ที่ 9

298,100.00

9.

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พื ้นฐาน
สายที่นายสมบูรณ์ นาเวียง หมู่ที่ 7

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง เพื่ออานวยความสะดวกใน กว้ างเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
242,900.00 ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, การสัญจรไปมาของ
ประชาชน
กว่า 120.00 เมตร
กองประปา, สานักช่าง,

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
10.
พื ้นฐาน
สายที่นางพลอย ชินวงษา หมู่ที่ 1

41,200.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง โครงการปรับปรุงท่อส่งน ้าประปา หมู่ที่ 2
11.
พื ้นฐาน
บ้ านนาสะแบงทุ่ง

12.

การพัฒนาด้ านระบบการ โครงการจัดทาและทบทวนแผนพัฒนา
บริ หารจัดการที่ดี
ท้ องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

499,000.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่ออานวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

เพื่อให้ ประชาชนมีน ้าที่
สะอาดเพื่อการอุปโภค
บริ โภคทุกครัวเรื อน

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร

หมู่ที่ 2

สานักปลัด อบจ., สานัก เพื่อให้ สามารถรับรู้ปัญหา
หมู่ที่1-9
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน ความต้ องการของ
ประชาชน
ปลัด อบต.
เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในงานรัฐ

การพัฒนาด้ านระบบการ
ค่าใช้ จ่ายในงานรัฐพิธี
13.
บริ หารจัดการที่ดี

14.

การพัฒนาด้ านระบบการ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
บริ หารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้ านระบบการ โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมและการมี
15.
บริ หารจัดการที่ดี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่น

สานักปลัด อบจ., สานัก

พิธี และงานพิธีการต่างๆ
การจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี
57,020.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน ได้ แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อ
การ ในวันสาคัญต่างๆ
ดอกไม้ พวงหรี ด และพวง
ปลัด อบต.
มาลาในวันสาคัญต่างๆ
เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรม
คณะผู้บริ หาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล
200,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน จริ ยธรรม ส่งเสริ มองค์
ความรู้ เพื่อนามาใช้ ในการ ลูกจ้ างประจาและพนักงานจ้ าง
ปลัด อบต.
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ดียิ่งขึ ้น
สานักปลัด อบจ., สานัก

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม
ปลัด อบต.

คณะผู้บริ หาร สมาชิกสภา
พนักงาน ลูกจ้ างและประชาชน

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาด้ านระบบการ ค่าจัดทาเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่า
16.
บริ หารจัดการที่ดี
พื ้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์

17.

การพัฒนาด้ านระบบการ โครงการศึกษาวิจยั การประเมินความพึง
บริ หารจัดการที่ดี
พอใจของผู้รับบริ การจาก อบต.นาสะแบง

การพัฒนาด้ านระบบการ
รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริ การ
18.
บริ หารจัดการที่ดี

19.

การพัฒนาด้ านระบบการ
ค่าสาธารณูปโภค
บริ หารจัดการที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก

ข้ อมูลข่าวสารให้ ประชาชน
เว็บไซด์ อบต.นาสะแบง
หน่วยงานภาครัฐและ
ปลั
ด
เทศบาล,
ส
านั
ก
งาน
10,000.00
เอกชน องค์กรต่างๆ ได้
ปลัด อบต.
ทราบ
สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อให้ ทราบถึงความพึง

15,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน พอใจของประชาชนมีต่อ
การปฏิบตั ิราชการ
ปลัด อบต.
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
168,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประชาชนได้ รับบริ การ ที่
ปลัด อบต.
สะดวกและรวดเร็ ว
สานักปลัด อบจ., สานัก

จ้ างสถาบัน การศึกษาหรื อ
หน่วยงานที่มีมาสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริ การ

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายด้ าน
ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าน ้า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
บาดาล ค่าน ้าดื่ม ค่าบริ การ
700,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ค่าน ้าประปา ค่าน ้าดื่ม ค่า
โทรศัพท์ ค่าบริ การไปรษณีย์
ปลัด อบต.
ไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ฯ
สานักปลัด อบจ., สานัก

20.

การพัฒนาด้ านระบบการ
รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ
บริ หารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุสานักงาน
21.
บริ หารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
22.
บริ หารจัดการที่ดี

เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรอง
สานักปลัด อบจ., สานัก บุคคลหรื อคณะบุคคล ค่า
การจัดงานพิธีต่างๆ การเลี ้ยง
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน เลี ้ยงรับรองในการประชุม
รับรอง บุคคลหรื อคณะบุคคล
ต่างๆและค่าใช้ จ่ายในงาน
ปลัด อบต.
พิธีต่างๆ
สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
32,372.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
8,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน

การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
23.
บริ หารจัดการที่ดี

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ปลัด อบต.

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน

การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลืน่
บริ หารจัดการที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
100,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ปลัด อบต.

น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล
น ้ามันหล่อลืน่

24.

การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุคอมพิวเตอร์
25.
บริ หารจัดการที่ดี

26.

การพัฒนาด้ านระบบการ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
บริ หารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้ านระบบการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
27.
บริ หารจัดการที่ดี

28.

การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุงานบ้ านงานครัว
บริ หารจัดการที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
45,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ปลัด อบต.

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ปลัด อบต.

วัสดุ-อุปกรณ์ ของ อบต.นา
สะแบง

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
40,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ปลัด อบต.

0.00

ส่วนการคลัง, กองคลัง,
สานักคลัง

วัสดุ-อุปกรณ์ ของ อบต.นา
สะแบง

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุก่อสร้ าง
29.
บริ หารจัดการที่ดี

0.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

30.

การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
บริ หารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้ านระบบการ
วัสดุอื่นๆ
31.
บริ หารจัดการที่ดี

10,000.00

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ส่วนการคลัง, กองคลัง,
0.00
สานักคลัง

เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน (สารส้ ม, คลอรี น
,ท่อน ้าประปา,ข้ อต่อ, ฯลฯ

32.

การพัฒนาด้ านระบบการ
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
บริ หารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้ านระบบการ อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายา
33.
บริ หารจัดการที่ดี
เสพติด

34.

การพัฒนาด้ านระบบการ
สารองจ่าย
บริ หารจัดการที่ดี

เพื่ออุดหนุนสานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็ น สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
บึงกาฬ
ค่าใช้ จ่ายในงานกาชาด
ปลัด อบต.
ประจาปี
สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่ออุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอศรี วิไล ใน
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
การดาเนินป้องกันและ
ปลัด อบต.
แก้ ไขปัญหายาเสพติด
สานักปลัด อบจ., สานัก

ที่ทาการปกครองอาเภอศรี วิไล

สานักปลัด อบจ., สานัก เพื่อให้ ประชาชนได้ รับการ
ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทุก
300,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน ช่วยเหลือและบรรเทาภัย
ครัวเรื อน
พิบตั ิ
ปลัด อบต.

การพัฒนาด้ านระบบการ
เบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
35.
บริ หารจัดการที่ดี

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุ ได้ รับการ
6,979,200.00 สวัสดิการสังคม, สานัก ดูแล และเป็ นการสร้ าง
ขวัญและกาลังใจ
สวัสดิการสังคม

ผู้สงู อายุได้ รับการดูแล

การพัฒนาด้ านระบบการ
เบี ้ยยังชีพผู้พิการ
36.
บริ หารจัดการที่ดี

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง เพื่อให้ ผ้ พู ิการ ได้ รับการ
1,920,000.00 สวัสดิการสังคม, สานัก ดูแล และเป็ นการสร้ าง
ขวัญและกาลังใจ
สวัสดิการสังคม

ผู้พิการได้ รับการดูแล

การพัฒนาด้ านระบบการ
เบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
37.
บริ หารจัดการที่ดี

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ได้ รับการ
ผู้ป่วยเอดส์ได้ รับการดูแล
42,000.00 สวัสดิการสังคม, สานัก ดูแล และเป็ นการสร้ าง
ขวัญและกาลังใจ
สวัสดิการสังคม
สานักปลัด อบจ., สานัก

การพัฒนาด้ านระบบการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
38.
บริ หารจัดการที่ดี
แห่งชาติ

เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพ
ประชาชน หมู่ที่ 1-9
161,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ดีถ้วนหน้ าทุกเพศทุกวัย
ปลัด อบต.

การพัฒนาด้ านระบบการ เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
39.
บริ หารจัดการที่ดี
ส่วนท้ องถิ่น (กบท.)

เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
161,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
ปลัด อบต.
(กบท.)

พนักงานส่วนตาบล

การพัฒนาด้ านระบบการ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
40.
บริ หารจัดการที่ดี

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
ประกันสังคม ตาม พรบ.
200,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประกันสังคม พ.ศ.
ปลัด อบต.
2553

พนักงานจ้ างของ อบต.นา
สะแบง

41.

การพัฒนาด้ านระบบการ
เงินสมทบกองทุนทดแทน
บริ หารจัดการที่ดี

โครงการค่าใช้ จ่ายในการจัดงานพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
42.

การพัฒนาด้ านระบบการ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรม
บริ หารจัดการที่ดี
ราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

สานักปลัด อบจ., สานัก

สานักปลัด อบจ., สานัก

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนแทน พนักงานจ้ างของ อบต.นา
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ตามกฎหมายกาหนด
สะแบง
ปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในงานรัฐ
พิธี และงานพิธีการต่างๆ

42,980.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน ได้ แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ พวงหรี ดและพวง
ปลัด อบต.
มาลาในวันสาคัญต่างๆ

การจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี
การ ในวันสาคัญต่างๆ

การพัฒนาด้ านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
43.
ช่วงเทศกาลปี ใหม่
การรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อย

เพื่ออานวยความสะดวก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
และลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ปลัด อบต.

การพัฒนาด้ านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
44.
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
การรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อย

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่ออานวยความสะดวก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
และลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ปลัด อบต.

การพัฒนาด้ านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
โครงการ Big Cleaning Day
45.
การรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อย

เพื่อให้ มีการทากิจกรรม 5
ส เป็ นพื ้นฐานเพื่อพัฒนา
พื ้นที่ตาบลนาสะแบง
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปรับปรุงคุณภาพงานอย่าง
ปลัด อบต.
ต่อเนื่อง

การพัฒนาด้ านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
ค่าใช้ จ่ายในการเลือกตั ้งท้ องถิ่น
46.
การรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อย

การพัฒนาด้ านการจัด
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมในการ
ระเบียบชุมชน สังคม และ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
47.
การรักษาความสงบ
ท้ องถิ่น อาเภอศรี วิไล จังหวัดบึงกาฬ
เรี ยบร้ อย

สานักปลัด อบจ., สานัก

ลดอุบตั ิเหตุทางถนนให้ ได้
100 %

ลดอุบตั ิเหตุทางถนนให้ ได้
100 %

สานักปลัด อบจ., สานัก

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อให้ การเลือกตั ้งเป็ นไป
ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการเมือง
ด้ วยความเรี ยบร้ อยบริ สทุ ธิ์
ปลั
ด
เทศบาล,
ส
านั
ก
งาน
500,000.00
ท้ องถิ่น
ยุติธรรม
ปลัด อบต.
เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานของศูนย์
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน ปฏิบตั ิการร่ วม ในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
ปลัด อบต.
อปท.
สานักปลัด อบจ., สานัก

ศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วม ในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท

ส่วนการศึกษา, กอง
การพัฒนาด้ านการเกษตร
โครงการเรี ยนรู้รอบด้ านพัฒนาการสมวัย
48. และการพัฒนาคุณภาพ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ชีวิต

การศึกษา, กองส่งเสริ ม

เพื่อให้ เด็กได้ เรี ยนรู้รอบ
การศึกษาและวัฒนธรรม, ด้ านจากสิง่ แวดล้ อม
35,000.00
ั นาการ
กองการศึกษาศาสนาและ รอบตัว และมีพฒ
สมวั
ย
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั ้ง 4
แห่ง

ส่วนการศึกษา, กอง
การพัฒนาด้ านการเกษตร
49. และการพัฒนาคุณภาพ โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ชีวิต

การศึกษา, กองส่งเสริ ม
30,000.00

เพื่อให้ ความสาคัญกับเด็ก
โรงเรี ยน 3 แห่ง ศูนย์เด็ก 4
การศึกษาและวัฒนธรรม,
ที่จะเติบโตเป็ นกาลังที่
แห่ง
กองการศึกษาศาสนาและ
สาคัญของชาติในอนาคต
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง

การพัฒนาด้ านการเกษตร
โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริ หาร
50. และการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรี ยนการสอน)
ชีวิต

การพัฒนาด้ านการเกษตร
โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริ หาร
51. และการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
ชีวิต

การศึกษา, กองส่งเสริ ม
219,300.00

เพื่อให้ เด็กเล็ก เด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยน 3 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก
การศึกษาและวัฒนธรรม,
มีสขุ ภาพร่ างกายที่สมบูรณ์
4 ศูนย์
กองการศึกษาศาสนาและ
แข็งแรง
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง

เพื่อให้ เด็กเล็ก เด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยน 3 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก
การศึ
ก
ษา,
กองส่
ง
เสริ
ม
มีสขุ ภาพร่ างกายที่สมบูรณ์
667,100.00
4 ศูนย์
การศึกษาและวัฒนธรรม, แข็งแรง
กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การพัฒนาด้ านการเกษตร
52. และการพัฒนาคุณภาพ ค่าอาหารเสริ ม (นม)
ชีวิต

การศึกษา, กองส่งเสริ ม
1,249,990.00

เพื่อให้ เด็กเล็ก เด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยน 3 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก
การศึกษาและวัฒนธรรม,
มีสขุ ภาพร่ างกายที่สมบูรณ์
4 ศูนย์
กองการศึกษาศาสนาและ
แข็งแรง
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง

การพัฒนาด้ านการเกษตร
53. และการพัฒนาคุณภาพ อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ชีวิต

การศึกษา, กองส่งเสริ ม

เพื่อให้ เด็กเล็ก เด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. ในเขต
การศึกษาและวัฒนธรรม,
มีสขุ ภาพร่ างกายที่สมบูรณ์
2,012,000.00
พื ้นที่ตาบลนาสะแบง
กองการศึกษาศาสนาและ
แข็งแรง
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้ อม, ส่วน

การพัฒนาด้ านการเกษตร
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero
54. และการพัฒนาคุณภาพ
Waste)
ชีวิต

สาธารณสุข, กอง

ลดปริ มาณขยะ ,ลดโรค
54,000.00 สาธารณสุข, กองส่งเสริ ม
หอบหืด
คุณภาพชีวิต,กอง

หมู่ที่ 1-9

การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
การพัฒนาด้ านการเกษตร
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุมโรค
55. และการพัฒนาคุณภาพ
ไข้ เลือดออก
ชีวิต
การพัฒนาด้ านการเกษตร
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
56. และการพัฒนาคุณภาพ
สายรองและชุมชน
ชีวิต
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
การพัฒนาด้ านการเกษตร โรคพิษสุนขั บ้ า ตามปณิธานศาสตราจารย์
57. และการพัฒนาคุณภาพ ดร.สมเด็จพระเจ้ าน้ องนางเธอ เจ้ าฟ้าจุฬา
ชีวิต
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
การพัฒนาด้ านการเกษตร
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการกาจัดขยะมูล
58. และการพัฒนาคุณภาพ
ฝอย
ชีวิต

การพัฒนาด้ านการเกษตร
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ด้าน
59. และการพัฒนาคุณภาพ
สาธารณสุข
ชีวิต

โครงการพัฒนาสตรี และเสริ มความเข้ มแข็ง
60. การพัฒนาด้ านการเกษตร
และการพัฒนาคุณภาพ ของครอบครัว

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
หมู่ที่1-9
187,600.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ไข้ เลือดออก
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วม
หมู่ที่1-9
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ในการพัฒนาท้ องถิ่น
ปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อควบคุมโรคพิษสุนขั บ้ า
55,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน และป้องกันโรคจากสัตว์ หมู่ที่1-9
ต่าง ๆ
ปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อเป็ นการกาจัดขยะให้
9,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ถูกสุขลักษณะ
ปลัด อบต.

หมู่ที่1-9

เพื่ออุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
180,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
โครงการพระราชดาริ ด้าน
ปลัด อบต.
สาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน 9
หมู่บ้าน

25,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง เพื่อพัฒนาสตรี และเสริ ม
สวัสดิการสังคม, สานัก ความเข้ มแข็งของ

กลุม่ สตรี ตาบลนาสะแบง

สานักปลัด อบจ., สานัก

ชีวิต

สวัสดิการสังคม

ครอบครัว

ค่าใช้ จ่ายสาหรับสารวจข้ อมูลจานวนสัตว์
และขึ ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
การพัฒนาด้ านการเกษตร ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้ า
61. และการพัฒนาคุณภาพ ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
ชีวิต
เจ้ าน้ องนางเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อควบคุมโรคพิษสุนขั บ้ า
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน และป้องกันโรคจากสัตว์ ประชาชน หมู่ที่ 1-9
ต่าง ๆ
ปลัด อบต.

ส่วนการศึกษา, กอง
การพัฒนาด้ านการค้ า
62. การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา

การศึกษา, กองส่งเสริ ม
โครงการแข่งขันกีฬาต้ านยาเสพติด

98,000.00

เพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์
การศึกษาและวัฒนธรรม,
ความรู้รักสามัคคีในหมู่
กองการศึกษาศาสนาและ
คณะ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จัดงานแข่งขันกีฬา

ส่วนการศึกษา, กอง
การพัฒนาด้ านการค้ า
63. การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา

การศึกษา, กองส่งเสริ ม
โครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ ส่งเสริ ม
สุขภาพต่อต้ านยาเสพติด

30,000.00

เพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์
การศึกษาและวัฒนธรรม,
ความรู้รักสามัคคีในหมู่
กองการศึกษาศาสนาและ
คณะ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ประชาชนตาบลนาสะแบง

ส่วนการศึกษา, กอง
การพัฒนาด้ านการค้ า
64. การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา

การศึกษา, กองส่งเสริ ม

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์
การศึกษาและวัฒนธรรม,
ความรู้รักสามัคคีในหมู่
0.00
กองการศึกษาศาสนาและ
คณะ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ประชาชนตาบลนาสะแบง

ส่วนการศึกษา, กอง
การพัฒนาด้ านการค้ า
65. การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา

การศึกษา, กองส่งเสริ ม
โครงการวอลเลย์บอลส่งเสริ มสุขภาพเพื่อ
ความเป็ นเลิศ

0.00

การศึกษาและวัฒนธรรม, เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพ
ประชาชนตาบลนาสะแบง
กองการศึกษาศาสนาและ ร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง

การพัฒนาด้ านการค้ า
66. การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา

การศึกษา, กองส่งเสริ ม

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนใน
ตาบลนาสะแบง

การพัฒนาด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม จารี ต
โครงการประเพณีวนั สงกรานต์
67.
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น

เพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์
การศึกษาและวัฒนธรรม,
ความรู้รักสามัคคีในหมู่
20,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
คณะ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง

อุดหนุนโรงเรี ยนในเขตพื ้นที่
ตาบลนาสะแบง

เพื่อส่งเสริ ม อนุรักษ์
0.00 การศึกษาและวัฒนธรรม, ประเพณีที่ดีงามให้ อยู่ค่กู บั 9 หมู่บ้าน
ชุมชน
กองการศึกษาศาสนาและ
การศึกษา, กองส่งเสริ ม

วัฒนธรรม, สานัก

การศึกษา
การพัฒนาการบริ หาร
จัดการ และอนุรักษ์
68.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม

สานักปลัด อบจ., สานัก

โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้ นไม้ เพือ่ แผ่นดิน"

การพัฒนาการบริ หาร
จัดการ และอนุรักษ์
69.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม

70.

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
หมู่ที่1-9
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ให้ กบั แหล่งธรรมชาติ
ปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก

ปล่อยพันธุ์สตั ว์น ้าสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

การพัฒนาการบริ หาร

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช อัน

จัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม

เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
แหล่งน ้าสาธารณะในเขตพื ้นที่
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ให้ กบั แหล่งน ้าสาธารณะ
ปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก

เพื่อให้ ประชาชนเห็น
ความสาคัญการอนุรักษ์

10,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงาน พันธุกรรมพืชให้ มีความ
อุดมสมบูรณ์ เติบโต และ
ปลัด อบต.
ยัง่ ยืนตลอดไป

หมู่ที่1-9

