
รายงานการดําเนนิโครงการ [ปีงบประมาณ 2563]

ชื�อโครงการตาม
แผน

ชื�อรายการงบ
ประมาณประจําปี

งบตามขอ้
บญัญัต/ิ

เทศบญัญัติ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

2.ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อเสรมิสรา้งเศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยว

1. โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตํ�า
หมูท่ี� 4 บ.ดงยาง

รายงาน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�า หมูท่ี�
4

300,000.00 289,975.07 289,975.07 10,024.93

3.ดา้นเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แข็ง

2. โครงการฝึก
อบรมสง่เสรมิการ
ประกอบอาชพี 

รายงาน

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิการ
ประกอบอาชพี

30,000.00 29,015.00 29,015.00 985.00

3. โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
โรคพษิสนัุขบา้ 

รายงาน

โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
โรคพษิสนัุข

40,000.00 32,440.00 32,440.00 7,560.00

4. เบี�ยยงัชพีผูส้งู
อาย ุ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

4.ดา้นการศกึษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม

5. โครงการจัด
กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีน
(ศผด.อบต.นํ�า
เที�ยง) รายงาน

โครงการจัด
กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีน ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก อบต.นํ�า
เที�ยง

7,000.00 2,150.00 2,150.00 4,850.00

6. โครงการจัดงาน
วนัเด็กแหง่ชาติ
ประจําปี 2563 

รายงาน

โครงการจัดงานวนั
เด็กแหง่ชาติ

55,000.00 54,950.00 54,950.00 50.00

ยนิดตีอ้นรับ เจา้หนา้ที�วเิคราะห ์อบต.นํ�าเที�ยง
[ขณะนี� ดําเนนิการในปีงบประมาณ 2563]

เปลี�ยนปีงบประมาณ

http://e-plan.dla.go.th/selectYear.jsp


7. โครงการจัดซื�อ
เครื�องแบบนักเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี
ศผด.อบต.นํ�า
เที�ยง รายงาน

โครงการจัดซื�อ
เครื�องแบบนักเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก อบต.นํ�า
เที�ยง

4,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00

8. โครงการจัดซื�อ
หนังสอืเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี
ศผด.อบต.นํ�า
เที�ยง รายงาน

โครงการจัดซื�อ
หนังสอืเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก อบต.นํ�า
เที�ยง

3,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

9. โครงการจัดซื�อ
อปุกรณก์ารเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี
ศพด.อบต.นํ�า
เที�ยง รายงาน

โครงการจัดซื�อ
อปุกรณก์ารเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก อบต.นํ�า
เที�ยง

3,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

10. โครงการสง่
เสรมิการจัดการ
ศกึษา
ศพด.อบต.นํ�า
เที�ยง รายงาน

โครงการสง่งเสรมิ
การจัดการศกึษา
ศพด.อบต.นํ�าเที�ยง

26,000.00 25,984.00 25,984.00 16.00

11. โครงการ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถาน
ศกึษา
ศพด.อบต.นํ�า
เที�ยง รายงาน

โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา
(ศพด.อบต.นํ�า
เที�ยง) (อาหาร
กลางวนั)

100,000.00 56,540.00 56,540.00 43,460.00

12. โครงการ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถาน
ศกึษา ศพด.วดั
โพธศิรวีทิยาลยั(คา่
ตอบแทนพนักงาน
จา้ง) รายงาน

โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา
ศพด.วดัโพธิ�ศรี
วทิยาลยั (คา่
ตอบแทนพนักงาน
จา้ง)

496,800.00 496,800.00 496,800.00 0.00



13. โครงการอบรม
คณุธรรม จรยิธรรม
เด็กและเยาวชน
ตําบลนํ�าเที�ยง 

รายงาน

โครงการอบรม
คณุธรรม จรยิธรรม
เด็กและเยาชน
ตําบลนํ�าเที�ยง

20,000.00 19,997.00 19,997.00 3.00

14. โครงการจัด
กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีน ศพด.วดัโพธิ�
ศวีทิยาลยั 

รายงาน

โครงการจัด
กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีนศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กวดัโพธิ�ศรี
วทิยาลยั

13,000.00 8,170.00 8,170.00 4,830.00

15. โครงการจัดซื�อ
เครื�องแบบนักเรยีน
เด็กอาย ุ3 ถงึ 5 ปี
ศพด.วดัโพธิ�ศรี
วทิยาลยั 

รายงาน

โครงการจัดเครื�อง
แบบนักเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปีศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กวดัโพธิ�ศรี
วทิยาลยั

9,000.00 5,700.00 5,700.00 3,300.00

16. โครงการจัดซื�อ
หนังสอืเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี ศพด.วดั
โพธิ�ศรวีทิยาลยั 

รายงาน

โครงการจัดซื�อ
หนังสอืเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก วดัโพธิ�ศรี
วทิยาลยั

6,000.00 3,800.00 3,800.00 2,200.00

17. โครงการจัดซื�อ
อปุกรณก์ารเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี ศพด.วดั
โพธิ�ศรวีทิยาลยั 

รายงาน

โครงการจัดซื�อ
อปุกรณก์ารเรยีน
สําหรับเด็กอาย ุ3
ถงึ 5 ปี ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก วดัโพธิ�ศรี
วทิยาลยั

6,000.00 3,800.00 3,800.00 2,200.00

18. โครงการ
อดุหนุนโรงเรยีน
บา้นหนองเอี�ยนดง
ราษฏร์
สงเคราะห(์อาหาร
กลางวนั) 

รายงาน

อดุหนุนโรงเรยีน
บา้นหนองเอี�ยนดง
ราษฎรส์งเคราะห์

640,000.00 590,760.00 590,760.00 49,240.00



19. โครงการ
แขง่ขนักฬีาตา้นภยั
ยาเสพตดิตําบลนํ�า
เที�ยง รายงาน

โครงการแขง่ขนั
กฬีาตา้นภยัยาเสพ
ตดิตําบลนํ�าเที�ยง

50,000.00 49,905.00 49,905.00 95.00

20. โครงการ
รณรงคใ์ห ้
ประชาชนเลน่กฬีา
และออกกําลงักาย
เพื�อสขุภาพ 

รายงาน

โครงการรณรงคใ์ห ้
ประชาชนเลน่กฬีา
และออกกําลงักาย
เพื�อสขุภาพ

46,000.00 45,280.00 45,280.00 720.00

21. โครงการอบรม
เผยแพรค่วามรู ้
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น 

รายงาน

โครงการอบรมเผย
แพรค่วามรู ้
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

20,000.00 19,795.00 19,795.00 205.00

22. โครงการ
ออนซอนชนเผา่
คําชะอ ี รายงาน

โครงการออนซอน
ชนเผา่คําชะอี

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

5.ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิตามหลกัธรรมาภบิาล

23. โครงการอบรม
กฏหมายสําหรับ
เจา้หนา้ที� 

รายงาน

โครงการอบรม
กฎหมายสําหรับ
เจา้หนา้ที�

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

24. โครงการอบรม
คณุธรรมและ
จรยิธรรมสําหรับ
เจา้หนา้ที�ของ
อบต.นํ�าเที�ยง 

รายงาน

โครงการอบรม
กฎหมายสําหรับ
เจา้หนา้ที�

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

25. คา่จัดซื�อตูเ้กบ็
เอกสารเหล็ก
จํานวน 1 หลงั 

รายงาน

คา่จัดซื�อตูเ้กบ็
เอกสารเหล็ก
จํานวน 1 หลงั

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

26. คา่จัดซื�อตู ้
เหล็กเกบ็เอกสาร 2

บานปิด รายงาน

คา่จัดซื�อตูเ้หล็ก
เกบ็เอกสาร 2 บาน
ปิด

28,000.00 16,500.00 16,500.00 11,500.00



27. โครงการคา่จัด
ซื�อเครื�องตดัหญา้
แบบขอ้แข็ง
จํานวน 2 เครื�อง 

รายงาน

คา่จัดซื�อเครื�องตดั
หญา้แบบขอ้แข็ง
จํานวน 1 เครื�อง

9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00

28. เครื�องปรับ
อากาศแบบแยก
สว่น (แบบตดิ
ตั �.ผนัง) ขนาด
18,000 BTU
จํานวน 1 เครื�อง 

รายงาน

เครื�องปรับอากาศ
แบบแยกสว่น
(แบบตดิผนัง)
ขนาด 18000 BTU
จํานวน 1 เครื�อง

21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00

29. โครงการคา่จัด
ซื�อเครื�องพมิพ์
Mutifution เลเซอร์
หรอื LED จํานวน
1 เครื�อง 

รายงาน

คา่จัดซื�อเครอืง
พมิพ ์Mutifunction
เลเซอร ์หรอื LED
จํานวน 1 เครื�อง

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

30. โครงการคา่จัด
ซื�อเครื�องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1

KVA รายงาน

คา่จัดซื�อเครื�อง
สํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA

23,200.00 23,200.00 23,200.00 0.00

31. โครงการคา่จัด
ซื�อเครื�องตดัหญา้
แบบลอ้จักรยาน 

รายงาน

คา่จัดซื�อเครื�องตดั
หญา้แบบลอ้
จักรยาน

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00

32. โครงการจัดซื�อ
เครื�องตดัหญา้แบบ
ขอ้ออ่น รายงาน

คา่จัดซื�อเครื�องตดั
หญา้แบบขอ้ออ่น
จํานวน 1 เครื�อง

10,900.00 10,900.00 10,900.00 0.00

33. โครงการคา่จัด
ซื�อเกา้อี�ผูบ้รหิาร
จํานวน 2 ตวั 

รายงาน

คา่จัดซื�อเกา้อี�ผู ้
บรหิาร จํานวน 2
ตวั

14,000.00 11,500.00 11,500.00 2,500.00



34. โครงการจัดซื�อ
เกา้อี�ผูป้ฏบิตังิาน
จํานวน 1 ตวั 

รายงาน

โครงการที�
ดําเนนิการโดย
ไมใ่ชง้บ
ประมาณ

35. โครงการจัดซื�อ
โทรทศันส์ ีแอล อี
ด ี(LED TV) แบบ
SMART TV ขนาด
32 นิ�ว จํานวน 1

เครื�อง รายงาน

คา่จัดซื�อโทรทศัน์
ส ีแอล อ ีด ี(LED
TV) แบบ SMART
TV ขนาด 32 นิ�ว
จํานวน 1 เครื�อง

8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00

36. โครงการจัดซื�อ
และตดิตั �งซุม้
เฉลมิพระเกยีรติ
พระบรม
ฉายาลกัษณส์มเด็จ
พระนางเจา้สริกิติ ิ�
พระบรมราชนินีาถ
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

รายงาน

โครงการจัดซื�อและ
ตดิตั �งซุม้
เฉลมิพระเกยีรติ
พระบรม
ฉายาลกัษณ์
สมเด็จพระนางเจา้
สริกิติ ิ� พระบรม
ราชนินีาถ พระบรม
ราชชนนพัีนปีหลวง

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00

37. เครื�องปรับ
อากาศแบบแยก
สว่น(แบบตั �งพื�น
หรอืแขวน) ขนาด
24000 BTU
จํานวน 2 เครื�อง 

รายงาน

เครื�องปรับอากาศ
แบบแยกสว่น
(แบบตั �งพื�นหรอื
แบบแขวน) ขนาด
24000 BTU
จํานวน 2 เครื�อง

64,800.00 64,800.00 64,800.00 0.00

38. เครื�องปรับ
อากาศแบบแยก
สว่น( แบบตดิผนัง)
ขนาด 18000 BTU
จํานวน 1 เครื�อง 

รายงาน

เครื�องปรับอากาศ
แบบแยกสว่น
(แบบตดิผนัง)
ขนาด 18000 BTU
จํานวน 1 เครื�อง

21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00



39. คา่จัดซื�อเครื�อง
ขายดืจอ TV LCD-
LED แบบตดิผนัง
กม้เงยได ้15 องศา
รองรับ TV ทกุยี�หอ้
จํานวน 2 อนั 

รายงาน

คา่จัดซื�อขายดึจอ
TV LCD-LED
แบบตดิผนักกม้เงย
ได ้15 องศา
รองรับ TV ทกุยี�หอ้
จํานวน 2 อนั

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

6.ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละฟื� นฟสู ิ�งแวดลอ้ม

40. โครงการ
อนุรักษ์ ฟื�นฟ ูสู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที�ยั�งยนื รายงาน

โครงการอนุรักษ์
ฟื�นฟ ูสู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที�ยั�งยนื

25,000.00 24,450.00 24,450.00 550.00

9.ยทุธศาสตรแ์ผนงานงบกลาง

41. เบี�ยงัชพีผุส้งู
อาย ุ รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 6,508,800.00 4,488,100.00 4,488,100.00 2,020,700.00

42. เบี�ยยงัชพีคนผู ้
พกิาร รายงาน

เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 1,234,880.00 1,159,200.00 1,159,200.00 75,680.00

43. เบี�ยยงัชพีผู ้
ป่วยเอดส ์

รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูป่้วย
เอดส์

42,000.00 36,000.00 36,000.00 6,000.00

44. เงนิสมทบ
กองทนุหลกัประกนั
สขุภาพ อบต.นํ�า
เที�ยง รายงาน

เงนิสมทบกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพ
อบต.นํ�าเที�ยง

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00


