
 

การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพ่ือการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อบต.นาสะแบง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.นาสะแบง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาสะแบง  
    "พัฒนาคุณภาพชีวิต พ่ึงเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม ก้าวน าการศึกษา" 
ข. พันธกิจ ของอบต.นาสะแบง  
    -เพ่ือพัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
    -ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
    -เพ่ือพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น  
    -เพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน  
    -เพ่ือพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    -เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
    -เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี  
    -เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง  
    -เพ่ือพัฒนา สาธารณูปโภค แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค  
    -เพ่ือส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค  
    -เพ่ือให้การบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง มีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด  
 
 
 
 
 
 
 



 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาสะแบงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 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 
    การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานการพาณิชย์ 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานงบกลาง 
 
สรุปผลการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2) 1 

4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ (2) 2 



 

ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว ์การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน า) 

(2) 1 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กกปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 
4.0 

15 

(2) 

 

2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1) 1 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลย ี
จารีตประเพณ ีวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 

 

 

2 

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

(2) 2 

5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทาง 

ภูมิศาสตร ์กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 

 

1 

6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strength 
(จุดแข็ง)W Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(2) 

 

2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 

 

2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย 

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป 

สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 

 

1 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2563เช่น ผลทีไ่ดร้ับ/ผลทีส่ าคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

(1) 

 

1 



 

3. ยุทธศาสตร ์

3.1 ยุทธศาสตร์ของ 

องค์กรปกครอง ส่วน 

ท้องถิ่น 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 

องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 

(10) 

 

10 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10) 10 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร ์(ต่อ) 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต ่

ละประเด็นกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

(Positioning) 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและ

(5) 5 



 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ / 

โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

(5) 5 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 5 

 รวมคะแนน 100 97 

 

 สรุปผลการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. การประเมินผลการน า 

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไหร ่จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหรส่ามารถอธิบายได้ตาม

10 8 



 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

3. การประเมินผลการน า 

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ ์การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 

สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 9 

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน า)(Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

10 10 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ 

โครงการ 

 

 

 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์

สอดคล้องกับโครงการ 

 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 

ของโครงการ ) มีความ 

ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 

งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

 

5 .4 โครงการมคีวาม 

สอดคล้องกับแผน 

ยุทธศาสตร ์20 ปี 

 

 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ก าหนดไว ้ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 

(5) 

 

4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทศิทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 

กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 4 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี(4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดบัศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง(2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธภิาพ 

(5) 5 



 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 

ของโครงการ ) มีความ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

5 .6 โครงการมคีวาม 

สอดคล้องกับ Thailand4.0 

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

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น 

ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด 

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวิจยัและพัฒนา 

แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.7 โครงการสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 

ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปจัจุบัน 

60 

(5) 

5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

(ด้านการเกษตรและแหล่งน า) (LSEP) 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก ่(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรง่ใส (Transparency 

(5) 4 



 

5.9 งบประมาณ มีความ 

สอดคล้องกับเปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

5.10 มีการประมาณการ 

ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

 

 

 

5 .11 มีการก า หน ด 

ตัวช้ีวัด( KPI)และ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรอืไม่ต่ ากวา่รอ้ยละหา้ของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัติญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจา่ย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 4 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่ 
สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวตัถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง 

ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 

ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 

เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ 

ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 

ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้

(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอยา่งชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 

(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 4 

รวมคะแนน 100 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ง. การวางแผน 

    อบต.นาสะแบง ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่นร่วมของ

ประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพืน้ท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพืน้ท่ี ที่บรรจไุว้ในแผนพฒันา 

3 ปี ต่อไป   อบต.นาสะแบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 

การพฒันาด้าน

โครงสร้าง

พืน้ฐาน 

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 

การพฒันาด้าน

ระบบการบริหาร

จดัการที่ดี 

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 

การพฒันาด้าน

การเกษตร และ

การพฒันา

คณุภาพชีวิต 

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 

การพฒันาด้าน

ศิลปวฒันธรรม 

จารีต ประเพณี 

และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

5 900,000.00 11 1,290,000.00 11 1,290,000.00 11 1,290,000.00 11 1,290,000.00 

การพฒันาด้าน

การค้า การลงทนุ 

การท่องเท่ียว 

และกีฬา 

4 850,000.00 10 1,950,000.00 14 3,050,000.00 14 3,050,000.00 14 3,050,000.00 

การสง่เสริม และ

พฒันาการเข้าสู่

ประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพฒันาการ

บริหารจดัการ 

และอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิง่แวดล้อม 

10 820,000.00 29 7,870,000.00 32 9,970,000.00 32 9,970,000.00 31 8,070,000.00 

การพฒันาด้าน

การจดัระเบยีบ

ชมุชน สงัคม 

และการรักษา

ความสงบ

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 



 

เรียบร้อย 

รวม 144 
42,840,000.

00 
218 

68,670,000.

00 
252 

116,497,600.

00 
244 

113,630,000.

00 
237 

93,580,000.

00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นาสะแบง ได้ประกาศใช้ข้อบญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจอุยูใ่นข้อบญัญติังบประมาณ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 18,761,862 บาท 

สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 11 1,873,300.00 

การพฒันาด้านระบบการบริหารจดัการที่ดี 31 11,391,572.00 

การพฒันาด้านการเกษตร และการพฒันาคณุภาพชีวิต 14 4,723,990.00 

การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 1 0.00 

การพฒันาด้านการค้า การลงทนุ การท่องเท่ียว และกีฬา 5 148,000.00 

การสง่เสริม และพฒันาการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน - - 

การพฒันาการบริหารจดัการ และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 3 25,000.00 

การพฒันาด้านการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 600,000.00 

รวม 70 18,761,862.00 

 

 
 



 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2564 
อบต.นาสะแบง ศรวีไิล จ.บงึกาฬ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทัง้หมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

1.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 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.การพฒันาด้านระบบการบริหารจดัการที่ดี 48 
20,980,000.0

0 
31 

11,391,572.

00 
26 

10,373,909.

51 
26 

10,373,909.

51 

3.การพฒันาด้านการเกษตร และการพฒันาคณุภาพชีวิต 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.การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 
11 1,290,000.00 1 0.00 

    

5.การพฒันาด้านการค้า การลงทนุ การท่องเท่ียว และกีฬา 14 3,050,000.00 5 148,000.00 2 50,000.00 2 50,000.00 

6.การสง่เสริม และพฒันาการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 0 0 - - 
    

7.การพฒันาการบริหารจดัการ และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 
32 9,970,000.00 3 25,000.00 

    

8.การพฒันาด้านการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
30 4,350,000.00 5 600,000.00 3 73,080.00 3 73,080.00 

รวม 252 
116,497,60

0.00 
70 

18,761,862

.00 
51 

16,285,026

.09 
51 

16,285,026

.09 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตัิงบประมาณ อบต.นาสะแบง มีดงันี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว

ประจ าหมู่บ้าน 
100,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ 

ถกูต้อง และรวดเร็ว 

หมู่ที่1-9 

2.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อ

การเกษตร 347,600.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

ภายในเขตพืน้ท่ี หมู่ที่ 1 - 9 

3.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านสนัทรายงาม-

ศรีวิไลนาแสงและบ้านสนัทรายงาม-วดัป่า

บ้านสนัทรายงาม 

0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

หมู่ที่ 8 ต าบลนาสะแบง กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 4,480 

เมตร 

4.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านนาสะแบงทุ่ง - 

เชื่อมวดัถ า้ผาขาว 
0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

หมู่ที่ 4 ต าบลนาสะแบง กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร 

5.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายที่นางเจนรินทร์ อรกลุ หมู่ที่ 4 
236,500.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

กว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย

กว่า 117.00 เมตร 

6.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายที่นางพิมพ์ชนก ภาแก้ว หมู่ที่ 2 
68,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

กว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย

กว่า 48.00 เมตร 

7.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายที่นางเสีย้น บตุรนาม หมู่ที่ 2 
40,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

กว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย

กว่า 20.00 เมตร 

8.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายที่นายวิชยั ราษี หมู่ที่ 9 
298,100.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

กว้างเฉลีย่ 5.00 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย

กว่า 120.00 เมตร 

9.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายที่นายสมบรูณ์ นาเวียง หมู่ที่ 7 
242,900.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

กว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย

กว่า 120.00 เมตร 



 

ส านกัการช่าง 

10.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายที่นางพลอย ชินวงษา หมู่ที่ 1 
41,200.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การสญัจรไปมาของ

ประชาชน 

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  ยาว

ไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร 

11.  
การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงท่อส่งน า้ประปา หมู่ที่ 2 

บ้านนาสะแบงทุ่ง 
499,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน า้ที่

สะอาดเพื่อการอปุโภค 

บริโภคทกุครัวเรือน 

หมู่ที่ 2 

12.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 

โครงการจดัท าและทบทวนแผนพฒันา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้สามารถรับรู้ปัญหา

ความต้องการของ

ประชาชน 

หมู่ที่1-9 

13.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 57,020.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐ

พิธี และงานพิธีการต่างๆ

ได้แก่ ค่าพวงมาลยั ช่อ

ดอกไม้ พวงหรีด และพวง

มาลาในวนัส าคญัต่างๆ 

การจดังานรัฐพิธีและงานพิธี

การ ในวนัส าคญัต่างๆ  

14.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้ ทกัษะ 

ทศันคติ คณุธรรม 

จริยธรรม สง่เสริมองค์

ความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการ

ปฏิบติัหน้าที่ให้ดียิ่งขึน้ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนกังานสว่นต าบล 

ลกูจ้างประจ าและพนกังานจ้าง 

15.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 

โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมและการมี

สว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น 
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรม

ปฏิบติัหน้าที่โดยยดึหลกั

คณุธรรม จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนกังาน ลกูจ้างและประชาชน 

16.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 

ค่าจดัท าเว็บไซด์ ค่าดแูลเว็บไซด์และค่าเช่า

พืน้ท่ีจดทะเบยีนเว็บไซด์ 
10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน องค์กรต่างๆ ได้

ทราบ 

เว็บไซด์ อบต.นาสะแบง 

17.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 

โครงการศกึษาวิจยัการประเมินความพงึ

พอใจของผู้ รับบริการจาก อบต.นาสะแบง 
15,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้ทราบถงึความพงึ

พอใจของประชาชนมีต่อ

การปฏิบติัราชการ 

จ้างสถาบนั การศกึษาหรือ

หน่วยงานท่ีมีมาส ารวจความพงึ

พอใจของผู้ รับบริการ 

18.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 168,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ประชาชนได้รับบริการ ที่

สะดวกและรวดเร็ว 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

19.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
ค่าสาธารณูปโภค 700,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 

ค่าน า้ประปา ค่าน า้ด่ืม ค่า

ไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ฯ 

ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าน า้

บาดาล ค่าน า้ด่ืม ค่าบริการ

โทรศพัท์ ค่าบริการไปรษณีย์ 



 

20.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
รายจ่ายเกี่ยวกบัรับรองและพิธีการ 50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง

บคุคลหรือคณะบคุคล ค่า

เลีย้งรับรองในการประชมุ

ต่างๆและค่าใช้จ่ายในงาน

พิธีต่างๆ 

การจดังานพิธีต่างๆ การเลีย้ง

รับรอง บคุคลหรือคณะบคุคล 

21.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดสุ านกังาน 32,372.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน  

22.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 8,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

23.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

24.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

น า้มนัเบนซิน น า้มนัดีเซล 

น า้มนัหลอ่ลืน่  

25.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดคุอมพิวเตอร์ 45,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

26.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

วสัดุ-อปุกรณ์ ของ อบต.นา

สะแบง 

27.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

วสัดุ-อปุกรณ์ ของ อบต.นา

สะแบง 

28.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดงุานบ้านงานครัว 0.00 

สว่นการคลงั, กองคลงั, 

ส านกัคลงั 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

29.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดกุ่อสร้าง 0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

30.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ 10,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

31.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
วสัดอุื่นๆ 0.00 

สว่นการคลงั, กองคลงั, 

ส านกัคลงั 

เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบติังาน (สารส้ม, คลอรีน

,ท่อน า้ประปา,ข้อต่อ, ฯลฯ  



 

32.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
อดุหนนุเหลา่กาชาดจงัหวัดบงึกาฬ 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่ออดุหนนุส านกังานเหลา่

กาชาดจงัหวดับงึกาฬ เป็น

ค่าใช้จ่ายในงานกาชาด

ประจ าปี 

ส านกังานเหลา่กาชาดจงัหวัด

บงึกาฬ 

33.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 

อดุหนนุโครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่ออดุหนนุท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอศรีวิไล ใน

การด าเนินปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีวิไล 

34.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
ส ารองจ่าย  300,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลอืและบรรเทาภยั

พิบติั 

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทกุ

ครัวเรือน 

35.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
เบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ 6,979,200.00 

สว่นสวสัดิการสงัคม, กอง

สวสัดิการสงัคม, ส านกั

สวสัดิการสงัคม 

เพื่อให้ผู้สงูอาย ุได้รับการ

ดแูล และเป็นการสร้าง

ขวญัและก าลงัใจ 

ผู้สงูอายไุด้รับการดแูล 

36.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
เบีย้ยงัชีพผู้พิการ  1,920,000.00 

สว่นสวสัดิการสงัคม, กอง

สวสัดิการสงัคม, ส านกั

สวสัดิการสงัคม 

เพื่อให้ผู้พิการ ได้รับการ

ดแูล และเป็นการสร้าง

ขวญัและก าลงัใจ 

ผู้พิการได้รับการดแูล 

37.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ 42,000.00 

สว่นสวสัดิการสงัคม, กอง

สวสัดิการสงัคม, ส านกั

สวสัดิการสงัคม 

เพื่อให้ผู้ ป่วยเอดส์ได้รับการ

ดแูล และเป็นการสร้าง

ขวญัและก าลงัใจ 

ผู้ ป่วยเอดส์ได้รับการดแูล 

38.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 

เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ 
161,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสขุภาพ

ดีถ้วนหน้าทกุเพศทกุวยั 
ประชาชน หมู่ที่ 1-9 

39.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

สว่นท้องถิ่น (กบท.) 161,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

กองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 

(กบท.) 

พนกังานสว่นต าบล 

40.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อจ่ายสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม ตาม พรบ.

ประกนัสงัคม พ.ศ. 

2553 

พนกังานจ้างของ อบต.นา

สะแบง 

41.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 
เงินสมทบกองทนุทดแทน 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อจ่ายสมทบกองทนุแทน

ตามกฎหมายก าหนด 

พนกังานจ้างของ อบต.นา

สะแบง 

42.  
การพฒันาด้านระบบการ

บริหารจดัการที่ดี 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจดังานพิธีรับ

พระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์

พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกพทุธศกัราช 2562 

42,980.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐ

พิธี และงานพิธีการต่างๆ 

ได้แก่ ค่าพวงมาลยั ช่อ

ดอกไม้ พวงหรีดและพวง

มาลาในวนัส าคญัต่างๆ 

การจดังานรัฐพิธีและงานพิธี

การ ในวนัส าคญัต่างๆ 



 

43.  

การพฒันาด้านการจดั

ระเบยีบชมุชน สงัคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตทุางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวก 

และลดอบุติัเหตทุางถนน 

ลดอบุติัเหตทุางถนนให้ได้ 

100 % 

44.  

การพฒันาด้านการจดั

ระเบยีบชมุชน สงัคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตทุางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวก 

และลดอบุติัเหตทุางถนน 

ลดอบุติัเหตทุางถนนให้ได้ 

100 % 

45.  

การพฒันาด้านการจดั

ระเบยีบชมุชน สงัคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการ Big Cleaning Day 30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้มีการท ากจิกรรม 5 

ส เป็นพืน้ฐานเพื่อพฒันา 

ปรับปรุงคณุภาพงานอย่าง

ต่อเน่ือง 

พืน้ท่ีต าบลนาสะแบง 

46.  

การพฒันาด้านการจดั

ระเบยีบชมุชน สงัคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ท้องถิ่น 500,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้การเลอืกตัง้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยบริสทุธ์ิ 

ยติุธรรม 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการเมือง

ท้องถิ่น 

47.  

การพฒันาด้านการจดั

ระเบยีบชมุชน สงัคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

อดุหนนุโครงการศนูย์ปฏิบติัการร่วมในการ

ช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น อ าเภอศรีวิไล จงัหวดับงึกาฬ 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานของศนูย์

ปฏิบติัการร่วม ในการ

ช่วยเหลอืประชาชนของ 

อปท. 

ศนูย์ปฏิบติัการร่วม ในการ

ช่วยเหลอืประชาชนของ อปท 

48.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

โครงการเรียนรู้รอบด้านพฒันาการสมวยั

ของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
35,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รอบ

ด้านจากสิง่แวดล้อม

รอบตวั และมีพฒันาการ

สมวยั  

เด็กในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ทัง้ 4 

แห่ง 

49.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 30,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อให้ความส าคญักบัเด็ก

ที่จะเติบโตเป็นก าลงัที่

ส าคญัของชาติในอนาคต 

โรงเรียน 3 แห่ง ศนูย์เด็ก 4 

แห่ง 

50.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา (ค่าจดัการเรียนการสอน) 219,300.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อให้เด็กเลก็ เด็กนกัเรียน

มีสขุภาพร่างกายที่สมบรูณ์

แข็งแรง 

โรงเรียน 3 แห่ง ศนูย์เด็กเลก็ 

4 ศนูย์ 

51.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา (ค่าอาหารกลางวนั) 667,100.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

เพื่อให้เด็กเลก็ เด็กนกัเรียน

มีสขุภาพร่างกายที่สมบรูณ์

แข็งแรง 

โรงเรียน 3 แห่ง ศนูย์เด็กเลก็ 

4 ศนูย์ 



 

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

52.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,249,990.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อให้เด็กเลก็ เด็กนกัเรียน

มีสขุภาพร่างกายที่สมบรูณ์

แข็งแรง 

โรงเรียน 3 แห่ง ศนูย์เด็กเลก็ 

4 ศนูย์ 

53.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

อดุหนนุโครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน 2,012,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อให้เด็กเลก็ เด็กนกัเรียน

มีสขุภาพร่างกายที่สมบรูณ์

แข็งแรง 

โรงเรียนในสงักดั สพฐ. ในเขต

พืน้ท่ีต าบลนาสะแบง 

54.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

โครงการชมุชนปลอดขยะ (Zero 

Waste) 
54,000.00 

สว่นสาธารณสขุและ

สิง่แวดล้อม, สว่น

สาธารณสขุ, กอง

สาธารณสขุ, กองสง่เสริม

คณุภาพชีวิต,กอง

การแพทย์ , ส านกั

สาธารณสขุ 

ลดปริมาณขยะ ,ลดโรค

หอบหืด 
หมู่ที่ 1-9 

55.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและควบคมุโรค

ไข้เลอืดออก 
187,600.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อปอ้งกนัและควบคมุโรค

ไข้เลอืดออก 
หมู่ที่1-9 

56.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลกั 

สายรองและชมุชน 
0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วม

ในการพฒันาท้องถิ่น 
หมู่ที่1-9 

57.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก

โรคพิษสนุขับ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุา

ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี

สวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

55,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อควบคมุโรคพิษสนุขับ้า

และปอ้งกนัโรคจากสตัว์

ต่าง ๆ 

หมู่ที่1-9 

58.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจดัขยะมลู

ฝอย 
9,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเป็นการก าจดัขยะให้

ถกูสขุลกัษณะ 
หมู่ที่1-9 

59.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

อดุหนนุโครงการตามพระราชด าริด้าน

สาธารณสขุ 180,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่ออดุหนนุส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสขุ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 9 

หมู่บ้าน 

60.  การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

โครงการพฒันาสตรีและเสริมความเข้มแข็ง

ของครอบครัว 
25,000.00 สว่นสวสัดิการสงัคม, กอง

สวสัดิการสงัคม, ส านกั

เพื่อพฒันาสตรีและเสริม

ความเข้มแข็งของ
กลุม่สตรี ต าบลนาสะแบง 



 

ชีวิต สวสัดิการสงัคม ครอบครัว 

61.  

การพฒันาด้านการเกษตร 

และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์

และขึน้ทะเบยีนสตัว์ ตามโครงการสตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับ้า 

ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน 

วรขตัติยราชนารี 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อควบคมุโรคพิษสนุขับ้า

และปอ้งกนัโรคจากสตัว์

ต่าง ๆ 

ประชาชน หมู่ที่ 1-9 

62.  

การพฒันาด้านการค้า 

การลงทนุ การท่องเท่ียว 

และกีฬา 

โครงการแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด 98,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อสง่เสริมความสมัพนัธ์ 

ความรู้รักสามคัคีในหมู่

คณะ 

จดังานแข่งขนักีฬา 

63.  

การพฒันาด้านการค้า 

การลงทนุ การท่องเท่ียว 

และกีฬา 

โครงการนาสะแบงฟุตซอลคพั สง่เสริม

สขุภาพต่อต้านยาเสพติด 
30,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อสง่เสริมความสมัพนัธ์ 

ความรู้รักสามคัคีในหมู่

คณะ 

ประชาชนต าบลนาสะแบง 

64.  

การพฒันาด้านการค้า 

การลงทนุ การท่องเท่ียว 

และกีฬา 

โครงการวิ่งเพื่อสขุภาพเฉลมิพระเกียรติ 0.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อสง่เสริมความสมัพนัธ์ 

ความรู้รักสามคัคีในหมู่

คณะ 

ประชาชนต าบลนาสะแบง 

65.  

การพฒันาด้านการค้า 

การลงทนุ การท่องเท่ียว 

และกีฬา 

โครงการวอลเลย์บอลส่งเสริมสขุภาพเพื่อ

ความเป็นเลศิ 
0.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อให้ประชาชนมีสขุภาพ

ร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง 
ประชาชนต าบลนาสะแบง 

66.  

การพฒันาด้านการค้า 

การลงทนุ การท่องเท่ียว 

และกีฬา 

อดุหนนุโครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนใน

ต าบลนาสะแบง 20,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อสง่เสริมความสมัพนัธ์ 

ความรู้รักสามคัคีในหมู่

คณะ 

อดุหนนุโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี

ต าบลนาสะแบง 

67.  

การพฒันาด้าน

ศิลปวฒันธรรม จารีต 

ประเพณี และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

โครงการประเพณีวนัสงกรานต์ 0.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสริม

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

เพื่อสง่เสริม อนรัุกษ์

ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กบั

ชมุชน 

9 หมู่บ้าน 



 

การศกึษา 

68.  

การพฒันาการบริหาร

จดัการ และอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

โครงการ"รวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพือ่แผ่นดิน" 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเพิ่มความอดุมสมบรูณ์

ให้กบัแหล่งธรรมชาติ 
หมู่ที่1-9 

69.  

การพฒันาการบริหาร

จดัการ และอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

ปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้สู่แหล่งน า้สาธารณะ 5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อเพิ่มความอดุมสมบรูณ์

ให้กบัแหล่งน า้สาธารณะ 
แหลง่น า้สาธารณะในเขตพืน้ท่ี 

70.  

การพฒันาการบริหาร

จดัการ และอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อให้ประชาชนเห็น

ความส าคญัการอนรัุกษ์

พนัธุกรรมพืชให้มีความ

อดุมสมบรูณ์ เติบโต และ

ยัง่ยืนตลอดไป 

หมู่ที่1-9 

 


