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(ส ำเนำ) 
 

 

ประกาศ อบต.นบพิต า 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.นบพิต า จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต .นบพิต า ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นบพิต า  
    " ชุมชนพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม" 
ข. พันธกิจ ของอบต.นบพิต า  
     1. พัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง การควบคุมอาคาร  
     ให้ครอบคลุมทั่วถึง  
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  
     3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  
     4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     5. ส่งเสริม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร  
     7. พัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ   
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นบพิต าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
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ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
        2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้การได้ในทุกฤดูกาล 
        3. จัดให้มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
        4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
        5. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในองค์กรและ สู่ประชาชน 
        6. จัดให้มีผังเมืองรวมองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  
        7. มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
        8. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฝึกอบรม ส่งเสริมการสร้างงานและจ้างงานในชุมชน 
        2. ส่งเสริมด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม 
        1. สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต 
        2. เสริมสรา้งการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อม 
        4. รณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
        5. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
        6. สนับสนุนและพัฒนาด้านศักยภาพให้แก่ อสม. 
        7. รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ให้จ านวนผู้ติด  ยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
        8. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
        9. ส่งเสริม สงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
        10. สนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
        11. จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
        12. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
        13. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
        14. จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
        15. จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
        16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
        17. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่สืบไป 
        18. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
        19. ก่อสร้าง ปรับปรุง และให้มีสนามกีฬา ลานกิจกรรม และ/หรือ 



3 

        20. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
        21. สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ 
        1. พฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน  
        2. พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
        3. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
        4. พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. จัดให้มีสวนสาธารณะประจ าต าบล ส่งเสริมการการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น 
        2. ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ 
        3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและของเสียอันตราย เพิ่มภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
        4. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตน 
ง. การวางแผน 
    อบต.นบพิต า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
3 ปี ต่อไป  
    อบต.นบพิต า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี      (พ.ศ. 2553-2555)  

ยุทธศาสตร์ 2553 2554 2555 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 12,910,000.00 51 30,961,000.00 35 30,058,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 290,000.00 5 290,000.00 5 290,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

63 11,699,000.00 65 15,794,000.00 63 16,744,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการ
จัดการ 

39 9,371,040.00 35 9,926,040.00 34 10,026,040.00 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 465,000.00 12 655,000.00 14 855,000.00 

รวม 143 34,735,040.00 168 57,626,040.00 151 57,973,040.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นบพิต า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 88 โครงการ งบประมาณ 18,361,490 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 2,152,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 138,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม 49 9,322,956.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ 26 6,640,634.00 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 107,000.00 

รวม 88 18,361,490.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นบพิต า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
หม้อกัน - หินเซิง 
หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

234,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ใน หมู่บ้านมีถนน
ส าหรับ ใช้ในการ
คมนาคม ได้
สะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. 1 
สาย 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน 
คสล.สายซอยคงสุข 
ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

259,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 

ถนนคสล. 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน 
คสล.สายล าดวน - 
ใสคา หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

235,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ใน หมู่บ้านมีถนน
ส าหรับ ใช้ในการ

ถนน คสล. 
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คมนาคม ได้
สะดวก รวดเร็ว 
 
 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

4. ยุทธศาตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยแม่ผึ้ง-ห้วย
เรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 
 
เพื่อให้ประชาชน
ใน หมู่บ้านมีถนน
ส าหรับ ใช้ในการ
คมนาคม ได้
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. 
 
 
 
 
 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน 
คสล.สายยายนี
ตอนล่าง หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

280,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ใน หมู่บ้านมีถนน
ส าหรับ ใช้ในการ
คมนาคม ได้
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. 
 
 
 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดคูระบายน้ าจาก
บ้านนายเรียง -
สะพานคลองโพธิ์ 
หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

147,000.00 เพื่อระบายน้ า  คูระบายน้ า 
หมู่ที่ 7 

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า 
หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

256,000.00 เพื่อให้ประชาชน
มีน้ า อุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ  

ฝายกั้นน้ า  
หมู่ที่ 9 

8. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายสุประดิษฐ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

341,000.00 เพื่อความสะดวก ถนน คสล.  
หมู่ที่ 5 

9. ยุทธศาสตร์การ โครงการอบรมและ รายได้ 25,000.00 เพื่อให้ประชาชน อาชีพเสริม 
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พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพ จัดเก็บเอง มี ความรู้ และมี
อาชีพเสริม  
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุน
ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

113,900.00 เพื่อใช้เป็นสถานที่
ถ่าย ทอดความรู้
ด้านการเกษตร  

ผลผลิตจากการ
ด านินงานศูนย์ฯ 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเรียน
สื่อการเรียนการ
สอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.00 เพื่อให้มีความ
พร้อม ทาง
การศึกษา  

อุปกรณ์การเรียน
สื่อการเรียนการ
สอน 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขต 
อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,078,020.00 เพื่อให้เด็กได้ดื่ม
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง  

อาหารเสริม 
(นม) 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการอาหาร
กลางวันในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,550,640.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทาน อาหาร
กลางวันครบทุก
คน  

อาหารกลางวัน 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,775,800.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทาน อาหาร
กลางวันครบทุก
คน  

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัด
กิจกรรมมอบวุฒิ-
บัตรบัณฑิตน้อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

55,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมให้
เด็กได้มีความ
สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  

บัณฑิตน้อย 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางด้านภูมิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีการ 

จัดการแข่งขัน
ตามโครงการฯ 
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ชุมชนและสังคม ปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความรู้
และ เพิ่มพูน
ความรู้ 
  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

41,820.00 เพื่อให้
ความส าคัญกับ
เด็ก ให้ได้รับ
ความสนุกสนาน 
 

กิจกรรมงาน 
วันเด็ก 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ลูกหลาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้ภูมิ ปัญญา
ชาวบ้าน และ
สร้าง ความสัมพัน
ระหว่าง บ้าน -
ศูนย์ฯ ตลอดจน สี
บสานภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งาม สู่ลูกหลาน
ตั้งแต่วัยเยาว์  

ความรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

19. 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจ่ายค่า
พาหนะน าส่งเด็ก
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,080.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
บริการ ได้
ทันท่วงที  

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัมนาเด็ก
เล็ก(ถ่ายโอน 
พ.ช.) 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพือ่ให้เด็กที่มี
ปัญหาทาง การ
เรียนรู้ได้รับการ
พัฒนา ในรูปแบบ
ที่เหมาะสม  
 
 

เด็กมีการพัฒนา
ที่ดีขึ้น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก
และโรคติดต่ออ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 ปลอดภัยจากโรค
เอดส์ โรค 
ไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อ  

มีการป้องกันโรค
ที่ติดต่อและไม่
ติดต่อ 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

65,000.00 จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า,ยาคุม 
พร้อมอุปกรณ์การ
ฉีดและ จัดซื้อ
สารเคมีก าจัดยุง 
แมลงวัน ฯลฯ  

ซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 เพื่อให้งานด้าน
การสาธารสุขมี
ความคล่องตัว
ยิ่งขึ้น  

เงินอุดหนุน
ส าหรับการ
พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
การฝึกอบรม อสม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพื่อให้ อสม.มี
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
เพิ่มพูนทักษะ 

ฝึกอบรม อสม. 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวัน 
อสม.แห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อให้เกิดความ
สมัคคี และการ
ประสานงานร่วม 
กัน อสม.และ
อปท.  
 

จัดกิจกรรมวัน 
อสม.แห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 
ต้านยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน หันมา
สนใจ กีฬา และใช้
เวลาว่าง ในเกิด
ประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด  

จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 
ต้านยาเสพติด 
 
 
 
 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อป้องกัน แก้ไข 
และ ปราบปราม
ปัญหายาเสพ ติด
และการ
บ าบัดรักษา พร้อม
ฟื้นฟู ผู้เสพยา 
เสพติด  

มีกิจกรรม
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อลดปัญหายา
เสพติด และ
จ านวนผู้ติดยาเสพ
ติด ให้ลดลง  

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอ
นบพิต า 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ พลานามัย
แข็งแรง  

จัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุ 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

966,000.00 เพื่อให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี ขึ้นมี
รายได้เพื่อใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน  
 

เบี้ยยังชีพ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้กับคนพิการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

372,000.00 เพื่อให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี ขึ้นมี
รายได้เพื่อใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน  

เบี้ยยังชีพ 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

48,000.00 เพื่อให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี ขึ้นมี
รายได้เพื่อใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของ 
อบต.ในการฟื้นฟู
เด็กพิกาโดยชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อให้เด็กพิการ
ได้รับ การฟื้นฟู
ให้มีพัฒนาการ ที่
ดีขึ้น  
 

เด็กพิการได้รับ
การฟื้นฟู 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชน  
 
 

จักกิจกรรม 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการสร้าง
บทบาทและพื้นที่
สร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

รายได้อื่น ๆ 11,000.00 เพื่อสนับสนุนให้
เด็กและ เยาวชน
พื้นที่ในการท ากิจ- 
กรรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง และชุมชน
อย่างต่อเน่ือง  
 

เพิ่มพื้นที่
สร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นบริการ

โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัว

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ อัน

กิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนา
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ชุมชนและสังคม ต าบลนบพิต า ดีของครอบครัว  ครอบครัวต าบล
นบพิต า 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

305,996.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับ ความ
เสียหายจาก สา
ธารณภัยต่าง ๆ  

การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ประสบสาธารณ
ภัย 
 
 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง 
ขององคืการ
บริหารส่วนต าบล 

ผู้บริหาร/สมาชิก 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการส ารวจ
ข้อมูล จปฐ.กชช 2 
ค.และข้อมูลอื่นๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

38,000.00 เพื่อส ารวจและ
เก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชน  

ข้อมูล จปฐ. 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

160,000.00 เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  

ผลงานจ้างเหมา
บริการ 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อให้ อปพร.
ช่วย- เหลืองาน
ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณ
ภัย  

จ านวน อปพร. 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจ่าย
ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ  

ค่าตอบแทน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดจ้างตัด
ชุดเคร่ืองแบบให้ 
อปพร. 
 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อใช้ในการปฏัติ
หน้าที่  

ชุด อปพร. 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการ
ค่าตอบแทน,เบี้ย
เลี้ยงสมาชิก อปพร. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตาม
ค าสั่ง อบต.  
 

ค่าตอบแทน 
 อปพร. 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการติดต้ัง
สัญญานไฟจารจร
บนท้องถนน 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

75,000.00 เพื่อเตือนภัยให้กับ
ผู้ขับขี่ บนท้อง
ถนน  

ติดตั้งสัญญาน
ไฟจารจร 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการติดต้ัง
กระจกทางโค้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อความ
ปลอดภัย ของผู้
ขับขี่พาหนะบน 
ท้องถนน  

ติดตั้งกระจกทาง
โค้ง 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบ การ
บริหารงาน อบต.  

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการ
มหาสงกรานต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่ออนุรักษ์งาน
ประเพณี ท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป  

เพื่ออนุรักษ์งาน
ประเพณี 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการแห่ผ้าขึ้น
ธาต ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่ออนุรักษ์งาน
ประเพณี ท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป  

เพื่ออนุรักษ์งาน
ประเพณี 

50. ยุทธศาสตร์การ โครงการแห่หมรับ เงินอุดหนุน 10,000.00 เพื่ออนุรักษ์งาน เพื่ออนุรักษ์งาน
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พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

วันสารทเดือนสิบ ทั่วไป ประเพณี ท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป  
 
 

ประเพณี 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่ออนุรักษ์งาน
ประเพณี ท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป  

จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง
ประจ าปี 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
ท าบุญประจ าปีพ่อ
ท่านกลาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อสืบทอด
ประเพณี อันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป  

จัดกิจกรรม
ท าบุญประจ าปี 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดงาน
เทศกาลนครโลก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อรณรงค์ให้
พระบรมธาตุ 
ได้รับการประกาศ
ขึ้น เป็นมรดกโลก  

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการฟื้นฟู
อนุรักษ์ศิลปะ
พื้นบ้าน (มโนราห์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,000.00 สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แขนง
มโนราห์  

อุดหนุนคณะ
มโนราห์พวงพัน 
ส.วันเฒ่า 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬากรีฑา
ระดับต าบลและ
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

190,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬา ของทุก
ช่วงอายุ  

จัดการแข่งขัน
กีฬา- กรีฑา
ระดับต าบล 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียน 
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
กีฬา และสร้าง
ความสามัคคี  

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
นบพิต า 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาระดับ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
กีฬา ระดับ
หมู่บ้าน  

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
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หมู่บ้าน จัดการ 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
เคร่ืองออกก าลัง
กายและอุปกรณ์
กีฬา หมู่ที่ 1-9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,800.00 เพื่อให้มีอุปกรณ์
กีฬา ในการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์กีฬา  
 
 
 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

โครงการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศ
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้รับการ ฝึกอบรม
สามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการ ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ใน
ท้องถิ่นตน  

ฝึกอบรมมัคคุ
เทศท้องถิ่น 

60. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการศึกษาดู
งานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

144,380.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใน
การท างาน  

ศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

61. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาการประชุม
ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

192,300.00 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการ ท างาน
และการบริการ 
ประชาชน  

การประชุมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

62. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการเบิกค่า
เดินทางไปราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิ์
การ  

การเบิกค่า
เดินทางไป
ราชการ 

63. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการจ่ายเงิน รายได้ 3,516,800.00 เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิ์ การจ่ายเงินเดือน



17 

การบริหารและการ
จัดการ 

เดือนและค่าจ้าง
ประจ า 
 
 

จัดเก็บเอง การ  และค่าจ้าง
ประจ า 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

64. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนและค่า
เบี้ยประชุม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

54,000.00 เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิ์
การ  

การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนและ
ค่าเบี้ยประชุม 

65. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการด้าน
สวัสดิการค่าเช่า
บ้าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

190,800.00 เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิ์
การ  

ด้านสวัสดิการค่า
เช่าบ้าน 

66. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการด้าน
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

390,000.00 เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิ์
การ  

ด้านสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 

67. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการศึกษาต่อ
ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ 
สมาชิกสภาฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

353,000.00 เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ท างานมี
ประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล  

การศึกษาต่อของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น
และ สมาชิก 
สภาฯ 

68. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอก
เวลา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิ์
การ  

จ่ายค่าตอบแทน
การปฎิบัติงาน
นอกเวลา 

69. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการสมทบ
กองทุน ก.บ.ท. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

106,154.00 เพื่อเป็นเงินสมทบ
ให้ กับพนักงาน
ส่วนต าบล  

สมทบกองทุน 
ก.บ.ท. 

70. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

229,200.00 เพื่อเป็นเงินสมทบ 
ให้กับพนักงาน
จ้าง  

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

71. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการฝึกอบรม เงินอุดหนุน 30,000.00 เพื่อให้ผู้ฝึกอบรม ฝึกอบรม
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การบริหารและการ
จัดการ 

คุณธรรมจริยธรรม ทั่วไป มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

คุณธรรม
จริยธรรม 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

72. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการศึกษาต่อ
ของผู้ดูแลเด็ก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

55,000.00 เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ท างานมี
ประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 

ผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์ฯ 

73. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการอุดหนุน
ชมรมเบิกฟ้า
อบต.นศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อสนับสนุน
ชมรม เบิกฟ้า 
อบต.นศ  

อุดหนุนชมรม
เบิกฟ้า อบต. นศ 

74. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อการเผยแพร่ 
ต่าง ๆ  

จัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

75. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

264,000.00 เพื่อให้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ใช้การได้
ตลอด  

จัดซื้อ/จ้าง ซ่อม
บ ารุงรักษา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหาย 

76. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจ่ายค่า
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อใช้ในกิจการ 
งานบ้านงานครัว  

ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

77. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจัดซื้อศาล
พระภูมิเจ้าที่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อไว้เคารพสัก
ระบูชา  

จัดซื้อศาลพระ
ภูมิเจ้าที่  

78. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล/กล้องวิดีโอ
ดิจิตอล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,500.00 เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต.  

จัดซื้อกล้อง
ถ่ายรูประบบ
ดิจิตอลหรือ
กล้องวิดีโอ
ดิจิตอล 

79. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการจัดซื้อ รายได้ 85,000.00 เพื่อใช้ใน ซื้อวัสดุ
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การบริหารและการ
จัดการ 
 
 

วัสดุส านักงาน จัดเก็บเอง ส านักงาน  ส านักงาน 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

80. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
หนังสือ วารสาร
นสพ. ระเบียบต่าง 
ๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,000.00 เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม การ
เรียนรู้และการ
อ่าน  

มอบให้ หมู่บ้าน, 
อบต., กศน,.ร.ร., 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

81. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้างและ
วัสดุอื่น ๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพื่อใช้ในกิจการ
ต่าง ๆ ของ อบต.  

จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างประเภท
ต่าง ๆ 

82. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจ่ายค่า
ไฟฟ้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

380,000.00 เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้าส าหรับ
ที่ท าการ อบต.
นบพิต าค่าไฟฟ้า
ในกิจการประปา 

83. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวก การใช้
งานในส านักงาน 
และการบริการ
ชุมชน  

จัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ  

84. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือ
การจัดจ้างของ 
อบต.ระดับอ าเภอ 

รายได้
จัดเก็บเอง,
รายได้อื่น ๆ 

140,000.00 เพื่อใช้ในกิจการ
ส่วนรวม ของ 
อบต.ในเขตพื้นที่ 
อ าเภอนบพิต า  

ปรับปรุงศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ
หรือการจัดจ้าง
ของ อบต. 

85. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและการ
จัดการ 

โครงการติดม่านบัง
แสง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

44,500.00 เพื่อลด
อุณหภูมิห้อง  
 
 

ติดม่านบังแสง
แบบแนวต้ัง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

86. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูก
ต้นไม้ หญ้าแฝกใน
ที่สาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้เกิดความ
ร่มรื่น ชุมชนน่า
อยู่  

ปลูกต้นไม้ ปลูก
หญ้าแฝก ในที่
สาธารณะและ
บ ารุงรักษาหน้า
ดิน 
  

87. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
รักษาความสะอาด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

27,000.00 จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อ
รองรับขยะมูล
ฝอย และวัสดุ
อุปกรณ์ใน การ
รักษาความสะอาด  

จัดซื้อถังรองรับ
ขยะมูลฝอย และ
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
รักษาความ
สะอาด 
 
 

88. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อให้มีกิจกรรม
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ สิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
รวม  ตั้งงบประมาณ  5  ยุทธศาสตร์  88  โครงการ  18,361,490  บาท 

 
 
 
 
 



21 

 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในข้อบัญญัติ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า 
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ดา้นทรัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

ดา้นการบริหารและการจัดการ

การพัฒนาดา้นบริการชมุชน
และสงัคม

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  
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ยุทธศาสตรด้์านบรกิาร
ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตรด้์านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด้์าน
โครงสรา้งพ้ืนฐาน
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.นบพิต า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ี
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา   รวม   63   โครงการ   จ านวนเงิน   14,233,419   บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จ านวน 63 โครงการ จ านวนเงิน 14,233,419   ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 769,600.00 3 769,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 113,700.00 1 113,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

37 7,740,363.25 37 7,740,363.25 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ 21 5,565,950.44 21 5,565,950.44 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 43,805.00 1 43,805.00 

รวม 63 14,233,148.69 63 14,233,418.69 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นบพิต า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายหม้อ
กัน – หินเซิง  
หมู่ที่  1 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

234,000.00 222,600.00 ฏีกาเลขที่  
17/100 

10/05/2554 31 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง

โครงการ
ก่อสร้างถนน 

เงิน
อุดหนุน

235,000.00 222,500.00 ฏีกาเลขที่  14/99 04/05/2554 35 
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พื้นฐาน คสล.สาย
ล าดวน-ไสคา  
หมู่ที่  3 

ทั่วไป 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายสุ
ประดิษฐ์  หมู่
ที่  5 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

341,000.00 324,500.00 ฏีกาเลขที่  16/98 4/05/2554 35 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
สนับสนุน
ศูนย์
เทคโนโลยี
เกษตรประจ า
ต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

113,900.00 113,700.00 ฏีกาเลขที่ 
574/876,577/875
,575/877, 
579/878, 
576/879 

30/09/2553 1 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

สนับสนุนค่า
วัสดุอุปกรณ์
การเรียนสื่อ
การเรียนการ
สอน 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.00 64,800.00 ฏีกาเลขที่ 
261/401, 
262/402 

08/04/2553 1 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

2,078,020.00 1,462,682.00 ฏีกาเลขที่ 
144/222, 
168/257, 
234/350 

03/01/2553 58 
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ในเขต อบต. 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
อาหาร
กลางวันใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

1,550,640.00 1,550,640.00 ฏีกาเลขที่ 
57/088,58/089, 
59/090, 60/091 

23/11/2552 126 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

1,775,800.00 1,775,800.00 ฏีกาเลขที่ 
92/132,166/247,
364/675,90/130,
164/240,363/676
,91/131,165/246,
362/672 

22/12/2552 219 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 
 
 

โครงการจัด
กิจกรรมมอบ
วุฒ-ิบัตร
บัณฑิตน้อย 
 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

55,000.00 52,350.00 ฏีกาเลขที่ 
273/416, 
274/417, 
275/418, 
277/420 

01/04/2553 7 
 
 
 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
แข่งขันทักษะ
ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 

50,000.00 43,840.00 ฏีกาเลขที่ 
550/825, 
551/826, 
552/828 

28/09/2553 2 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

41,820.00 41,820.00 ฏีกาเลขที่ 
149/207,150/201
,151/20/,152/202
,153/203, 
154/204 

14/01/2553 1 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 
 

โครงการจ่าย
ค่าพาหนะ
น าส่งเด็ก
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

1,080.00 1,080.00 ฏีกาเลขที่ 
265/405, 
266/406 

30/03/2553 0 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

65,000.00 48,925.00 จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนขับ้าพร้อม
อุปกรณ์วัคซีน 
ประจ าปี 2553 
เลขที่ 23/2553 

27/03/2553 5 

  
 
 
 
 
 

7,600.00 จ้างเหมา
บุคคลภายนอก
เพื่อฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจ าปี 
2553 เลขที่ 

30/03/2553 5 
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30/2553 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการเงิน
อุดหนุน
ส าหรับการ
พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณสุข
มูลฐาน
หมู่บ้าน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 90,000.00 เลขที่ฏีกา 
406/738 

16/07/2553 47 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวัน 
อสม.แห่งชาติ 
 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 ฏีกาเลขที่ 
256/366 

19/03/2553 1 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 
ต้านยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 104,590.00 ฏีกาเลขที่ 
336/508,358/531
,359/532, 
360/532 

17/05/2553 12 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 เลขที่ฏีกา 
412/609 

04/06/2553 33 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพ

รายได้
จัดเก็บเอง 

966,000.00 898,000.00 ฏีกาเลขที่ 
27/035,80/118, 

02/11/2553 
 

365 
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บริการชุมชน
และสังคม 

ให้กับผู้สูงอายุ 112/168,179/260
,225/340,292/43
4,330/492, 
369/551,418/618
,368/687, 
518/763 
 

 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพ
ให้กับคน
พิการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

372,000.00 349,500.00 ฏีกาเลขที่ 
25/033,79/163, 
180/259,226/341
,294/436,331/49
0,370/553,416/6
19,366/685,517/
765 

01/01/2553 365 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพให้
ผู้ป่วยเอดส์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

48,000.00 48,000.00 ฏีกาเลขที่ 
26/034,78/116,1
13/167,181/258,
227/342,293/435
,329/489,371/55
2,417/622,367/6
86,516/764 

01/10/2553 365 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
พัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ 
อบต.ในการ
ฟื้นฟูเด็กพิการ
โดยชุมชน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 39,236.00 ฏีกาเลขที่ 
2/002,3/003,81/1
19,88/125,111/1
66,131/194,132/
199,198/300,241
/365,295/437, 

01/10/2553 365 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน

โครงการศูนย์
พัฒนา
ครอบครัว

รายได้อื่น 
ๆ 

10,000.00 10,000.00 ฏีกาเลขที่ 
104/203,110/210
,111/211,109/20

08/09/2553 22 
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และสังคม ต าบลนบพิต า 9,112/212 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ประสบสา
ธารณภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

305,996.00 78,949.95 ฏีกาเลขที่ 
1/001,8/008,10/0
10,31/047, 
156/206, 

15/10/2552 
 
 
 

214 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
ส ารวจข้อมูล 
จปฐ.กชช 2 ค.
และข้อมูล
อ่ืนๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

38,000.00 36,360.00 จ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.กชช
2 ค.และบันทึก
ข้อมูล เลขที่ 
10/2553 

02/12/2552 15 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ต่าง ๆ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

160,000.00 147,175.30 ฏีกาเลขที่ 
4/004,35/051,34/
050,63/097,82/1
20,87/127,123/1
83,178/225 

27/10/2552 338 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เงนิ
อุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 100,000.00 ฏีกาเลขที่  
96/189,408/740,
505/767,501/766
,507/768, 
506/769,508/770
,519/771 

09/08/2553 30 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการจ่าย
ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติบัติ
ราชการอัน
เป็นประโยชน์
ต่อทาง
ราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 27,550.00 ฏีกาเลขที่ 
7/040,16/096,17/
128,25/159,27/0
62,45/090,28/06
4,34/086,74/501,
86/551,94/617 

22/10/2552 342 
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28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการจัด
จ้างตัดชุด
เคร่ืองแบบให้ 
อปพร. 
 
 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 88,000.00 จ้างตัดชุด
เคร่ืองแบบ  
อปพร./64/53 

10/08/2553 
 
 
 

3 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
ค่าตอบแทน
,เบี้ยเลี้ยง
สมาชิก  
อปพร. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 11,880.00 ฏีกาเลขที่ 
171/256, 
345/509 

29/12/2552 146 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
ติดตั้งสัญญาน
ไฟจารจรบน
ท้องถนน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

75,000.00 69,000.00 ฏีกาเลขที่ 
168/868 

30/09/2553 1 

31. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
ติดตั้งกระจก
ทางโค้ง 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 15,000.00 ฏีกาเลขที่ 
169/869 

30/09/2553 1 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 27,550.00 ฏีกาเลขที่ 
7/040,16/096,17/
128,25/159,28/0
64,45/290,34/08
6,74/501, 
86/557 

22/10/2552 342 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
มหาสงกรานต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 38,480.00 จัดซื้อผ้านุ่งหญิง/
ผ้านุ่งชายให้กับ
ผู้สูงอายุ เลขที่ 
27/2553 

09/04/2553 2 
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34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 
 
 

โครงการแห่
ผ้าขึ้นธาตุ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 เลขที่ฏีกา 
220/332 

03/02/2553 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการแห่
หมรับวัน
สารทเดือนสิบ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 เลขที่ฏีกา 
520/774 

27/08/2553 6 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการจัด
งานประเพณี
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 47,030.00 ฏีกาเลขที่ 
3/013,39/062, 
40/061 

05/11/2552 5 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
ท าบุญ
ประจ าปีพ่อ
ท่านกลาย 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 ฏีกาเลขที่ 
298/438 

20/04/2553 1 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬากรีฑา
ระดับต าบล
และกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

190,000.00 184,725.00 ฏีกาเลขที่ 
435/635,348/641
,349/642,350/64
3,82/156, 
361/656 

08/03/2553 108 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน

โครงการเข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 40,000.00 ฏีกาเลขที่ 
396/725 

25/08/2553 
 
 

1 
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และสังคม กรีฑา 
นักเรียน 
ประชาชน 
 
 
 

 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา
ระดับหมู่บ้าน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 40,000.00 เลขที่ฏีกา 
289/428 

18/03/2553 21 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริการชุมชน
และสังคม 

โครงการ
สนับสนุน
เคร่ืองออก
ก าลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา 
หมู่ที่ 1-9 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

99,800.00 99,800.00 จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาให้กับ
หมู่บ้านในเขต
ต าบลนบพิต า 
เลขที่ 32/2553 

09/04/2553 5 

42. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
ฝึกอบรม 
สัมมนาการ
ประชุมของ
เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

192,300.00 158,610.00 ฏีกาเลขที่ 
7/018,7/020, 
16/034,17/037, 
20/041,26/054, 
35/096,36/070, 
37/071 

05/11/2552 267 

43. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการเบิก
ค่าเดินทางไป
ราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 153,370.00 ฏีกาเลขที่ 
28/79,13/029, 
162/224,22/050,
170/268,27/057, 

28/10/2552 314 
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31/065,352/516 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

44. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
จ่ายเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,516,800.00 3,411,877.80 ฏีกาเลขที่ 
1/018.1/024, 
11/011,44/075 

27/10/2552 331 

45. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
จ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
และค่าเบี้ย
ประชุม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

54,000.00 14,400.00 ฏีกาเลขที่ 
526/778 

13/07/2553 73 

46. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการด้าน
สวัสดิการค่า
เช่าบ้าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

190,800.00 146,425.00 ฏีกาเลขที่ 
18/037,19/038, 
20/039ล
23/031,24/032 

18/11/2552 315 

47. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการด้าน
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

390,000.00 338,247.00 ฏีกาเลขที่ 
7/042,36/052,14/
078,72/112,73/1
11,77/115 

02/11/2552 330 

48. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
ศึกษาต่อของ
เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

353,000.00 205,210.00 ฏีกาเลขที่ 6/017, 
29/059 
,93/182,5/016, 
318/475, 79/150, 
100/195 

05/11/2552 273 
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สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

49. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการจ่าย
ค่าตอบแทน
การปฎิบัติงาน
นอกเวลา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 33,100.00 ฏีกาเลขที่ 
106/646,119/700
,131/753, 
148/836 

13/07/2553 79 

50. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
สมทบกองทุน 
ก.บ.ท. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

106,154.00 106,154.00 เลขที่ฎีกา 
28/041,28/041, 
115/176 
 

02/11/2552 58 

51. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

229,200.00 179,701.00 ฏีกาเลขที 
86/124,75/108, 
217/330,285/398
,284/424,340/50
4,379/564,424/6
25,378/695 

27/11/2552 305 

52. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
ศึกษาต่อของ
ผู้ดูแลเด็ก  

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

55,000.00 55,000.00 ฏีกาเลขที่ 
90/175,94/181 

30/07/2553 6 

53. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

264,000.00 118,010.00 ฏีกาเลขที่ 
70/106,200/294,
366/547,429/634
,1/012,64/113, 

29/10/2552 336 
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58/104 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

54. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการจ่าย
ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 5,577.00 ฏีกาเลขที่ 
544/804, 
167/867 

28/09/2553 2 

55. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
จัดซื้อกล้อง
ถ่ายรูป
ดิจิตอล/กล้อง
วิดีโอดิจิตอล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,500.00 39,000.00 ฏีกาเลขที่ 
171/870 

30/09/2553 
 
 
 
 

1 

56. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

85,000.00 74,783.05 ฏีกาเลขที่ 
24/157,66/431,8
4/545,77/488,71/
109,118/171,130
/190,420/629,43
1/632,513/759 

22/12/2552 261 

57. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
จัดซื้อหนังสือ 
วารสารนสพ. 
ระเบียบต่าง ๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,000.00 10,020.00 ฏีกาเลขที่ 
125/186,187/272
,273/352,287/42
7,334/498,375/5
60,428/636,374/
691,514/760,562
/841 
 
 
 

04/12/2552 273 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบ 
ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะ เวลา
การด าเนิน 

งาน 

58. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างและ
วัสดุอื่น ๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 17,798.00 ฏีกาเลขที่ 
89/548,95/567,1
50/850,78/485, 
149/865 

27/04/2553 156 

59. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการจ่าย
ค่าไฟฟ้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

380,000.00 348,922.59 ฏีกาเลขที่ 
11/080,21/103,/2
9/160,54/318, 
68/397,81/487 

30/10/2552 333 

60. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 245.00 ฏีกาเลขที่ 
152/848 

30/09/2553 1 

61. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
ซื้อหรือการจัด
จ้างของ อบต.
ระดับอ าเภอ 

รายได้
จัดเก็บเอง
,รายได้
อ่ืน ๆ 

140,000.00 105,000.00 ฏีกาเลขที่ 
33/049,84/121, 
124/199,184/262
,233/347,281/42
1,333/493,564/8
39,511/757, 
572/874 

03/11/2552 331 

62. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและ
การจัดการ 

โครงการติด
ม่านบังแสง 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

44,500.00 44,500.00 จ้างเหมาติดม่าน
บงัแสง เลขที่ 
25/53 

18/03/2553 5 

63. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมช

โครงการฟื้นฟู
อนุรักษ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 43,805.00 ฏีกาเลขที่ 
565/842,566/843

30/09/2553 1 
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าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

,567/844,568/84
5,569/846, 
571/881 

รวม   ลงนามในสัญญา  5  ยุทธศาสตร์  63  โครงการ  งบประมาณลดลงจาก  18,361,490  บาท  เป็น  14,233,419  
บาท (ลดลง  4,128,071  บาท) 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2553 
อบต.นบพิต า อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

29.0 12.91 8.0 2.15 3.0 0.79 3.0 0.77 3.0 0.77 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5.0 0.29 2.0 0.14 1.0 0.11 1.0 0.11 1.0 0.11 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

63.0 11.70 50.0 10.57 37.0 7.74 37.0 7.74 37.0 7.74 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารและการจัดการ 

39.0 9.37 28.0 6.77 21.0 5.57 21.0 5.57 21.0 5.57 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7.0 0.46 3.0 0.11 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 
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                        รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2553 อบต.นบพิต า อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.นบพิต า ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2553 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ      
1.  โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายหม้อกัน-หินเซิง  หมู่ที่  1 
 
 
 

         
 
 
2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายล าดวน-ไสคา  หมู่ที่  3 
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3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุประดิษฐ์  หมู่ที่  5 
 

        
 
4. โครงการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล  
 
 

            
 
   5. สนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอน  
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    6. โครงการอาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต. 
 
                      - อุดหนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  ศูนย์  และโรงเรียนในเขต อบต.นบพิต า  3  โรงเรียน 
 
 
 

                                        
    
 
 7. โครงการอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

                                            
 
    8. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  
                       -  อุดหนุนให้โรงรียนบ้านโรงเหล็ก  
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               -  อุดหนุนให้โรงเรียนวัดโรงเหล็ก  
               -  อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านพังหรัน 
 
    9. โครงการจัดกิจกรรมมอบวุฒิ-บัตรบัณฑิตน้อย 
 

          
 
   
 10. โครงการแข่งขันทักษะทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             

   -  อุดหนุนวันวิชาการโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก   
 
 11. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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    12. โครงการจ่ายค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียน 
               
                    -  สั่งจ่ายผ่านเช็ค 
 
  
  13. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
                 
                    -  จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมอุปกรณ์ฉีดวัคซีน  สารเคมีก าจัดยุง  แมลงวัน 
 
 
  
   14. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  
                   -  อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์ อสม.  หมู่ที่  1-9 
 
   
  15. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 
 
                  -  อุดหนุนให้ประธาน อสม. 
 
 
    16. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านยาเสพติด 
                 
 

       
 
 
 



46 

    17. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
                -  อุดหนุนให้อ าเภอนบพิต า 
 
 
 
    18. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  
                  -  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
 
 
 
    19. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ 
                 -  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
 
    20. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 
                  -   โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
 
 
   
 
  21. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ อบต.ในการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน 
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 22. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลนบพิต า  
 
 
 

          
 
 
 
   23. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
 
 

             
 
    
 
 24. โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ.กชช 2 ค.และข้อมูลอื่นๆ 
                 
                 -  สั่งจ่ายผ่านเช็ค 
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    25. โครงการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  
                 
                -  จ้างเหมายาม      1      คน     
                -  แม่บ้าน      1     คน 
                -  บริการตัดหญ้า 
                -  บริการจ้างเหมาอื่นๆ 
 
 
  26. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

           
 
 
    
 27. โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
                    
                     -  ปฏิบัติงานตามค าสั่งของ อบต  สั่งจ่ายผ่านเช็ค 
 
    
 
 28. โครงการจัดจ้างตัดชุดเคร่ืองแบบให้ อปพร. 
 
                     -  สั่งจ่ายผ่านเช็ค 
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    29. โครงการค่าตอบแทน,เบี้ยเลี้ยงสมาชิก อปพร. 
                    
                     -  สั่งจ่ายผ่านเช็ค 
 
 
 30. โครงการติดต้ังสัญญานไฟจารจรบนท้องถนน  
 
 

            
 
 
    31. โครงการติดต้ังกระจกทางโค้ง 
                 
 

           
 
 
    32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
                    -  สั่งจ่ายด้วยเช็ค และจ่ายด้วยเงินสด 
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 33. โครงการมหาสงกรานต์ 

                             
                                              
                  
34. โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
                -  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอนบพิต า 
 
 
 
35. โครงการแห่หมรับวันสารทเดือนสิบ 
   -  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอนบพิต า 
 
 
   
 
  36. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
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37. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท าบุญประจ าปีพ่อท่านกลาย 
 
                     -  อุดหนุนหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  ต าบลนบพิต า 
 
 
 38. โครงการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาระดับต าบลและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 

      
 
 
 
 
    39. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน 
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   40. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน 
 

     
 

41.  โครงการสนับสนุนเคร่ืองออก าลังกายและอุปกรณ์กีฬา  หมู่ที่  1-9 
              
              -  จัดชื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน   

 
 
   42. โครงการฝึกอบรม สัมมนาการประชุมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ 
 
                -  ส่งเจ้าหน้าท่ี  ผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาไปอบรม 
 
 
    43. โครงการเบิกค่าเดินทางไปราชการ 
                -  สั่งจ่ายจากเช็ต 
 
     44. โครงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 
                -  โอนเงินผ่านบัญชี 
 
    45. โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม 
 
                -  โอนเงินผ่านบัญชี 
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    46. โครงการด้านสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 
                -  สั่งจ่ายผ่านเช็ค      
 
    47. โครงการด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
                -  สั่งจ่ายด้วยเช็ค 
                 
            
    48. โครงการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและ  สมาชิกสภาฯ 
               ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                -  นางดวงเพ็ญ  จันทร์ปาน  (ปริญญาโท) 
                -  นายประยงค์  สัมแป้นหวาน  (ปริญญาตรี)                 
 
 
    49. โครงการจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา 
 
                -   สั่งจ่ายด้วยเช็ค 
 
    50. โครงการสมทบกองทุน ก.บ.ท. 
 
                -  สั่งจ่ายด้วยเช็ค 
 
    51. โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม 
 
               -  สั่งจ่ายด้วยเช็ค 
 
  52. โครงการศึกษาต่อของผู้ดูแลเด็ก  
 
               -  นางแวววิมล  แส้จ้อง (ปริญญาตรี) 
               -  นางสาวสุภาวดี  หมอเฒ่า (ปริญญาตรี) 
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    53. โครงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
                -  ซ่อมแซมวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ส านักงาน   
 
                 
    54. โครงการจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 
                -  จัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น  ไม้กวาด  แปรง  สบู่  ผงซักฟอก 
 
 
  
    55. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล/กล้องวิดีโอดิจิตอล 
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  56. โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
                          

-  จัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  น้ าดื่ม  กระดานไวท์วอร์ดติด
ฝาผนังห้องประชุมสภา อบต.  และวัสดุส านักงานอื่นๆ 

                 
    57. โครงการจัดซื้อหนังสือ วารสารนสพ. ระเบียบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
    58. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่น ๆ 
 
                    -  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  และค่าซื้อมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา 
 
 
 
    59. โครงการจ่ายค่าไฟฟ้า 
 
                    -  สั่งจ่ายผ่านเช็ค 
 
 



56 

  60. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
               -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  โคมไฟถนน  หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
 
 
 61. โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจัดจ้างของ  อบต.ระดับอ าเภอ 
 
                 -  จ้างเจ้าหน้าท่ี  1  คน 
                 -  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 
     
 
  62. โครงการติดม่านบังแสง 
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63. โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  
 

         
 
 
 
                 
     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นบพิต าทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

                                                              ประกาศ ณ วันที่      17    มิถุนายน   2554 
 
                                                                           
                                                                        นายคนึง  สันธานเดชา 
                                                                       (นายคนึง  สันธานเดชา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า 
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