
 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจ าปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน 

อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
..................................................... 

 

 ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ที่ผ่านมา   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน 
โดยนายชาติชาย  จิตรอารีย์    ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
น ้าหมาน  ได้ร่วมกันบริหารงานแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชน  และพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเจริญก้าวหน้าโดยได้ด้าเนินการพัฒนาต้าบลน ้าหมาน  ตามอ้านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล  ตามมาตรา 66, 67 ,68และมาตรา  58/5   แห่งพระราชบัญญัติ   สภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  และได้
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน    ในด้าน
ต่าง ๆ  ดังนี  
 

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพื นฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1.1   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไร่ม่วง  หมู่ที่ 1        

ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 215.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร   งบประมาณ  312,500  บาท   

1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไร่ม่วง  หมู่ที่ 1   
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 240.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  497,000  บาท   

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 
  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 25.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  

หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร   งบประมาณ  72,000  บาท   
1.4    โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก   

บ้านไร่ม่วง  หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  สูง 0.30 เมตร 
งบประมาณ  174,500 บาท   

1.5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล 
น ้าหมาน  บ้านไร่ม่วง  หมู่ที่ 1  ขนาดพื นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร  
หนา  0.12 เมตร  งบประมาณ  88,000 บาท   
 
 



 

 

1.6 โครงการติดตั งฝารางระบายน ้าตะแกรงเหล็ก บ้านไร่ม่วง  หมู่ที่ 1   
จ้านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 0.51 เมตร ยาว 0.50 เมตร  จ้านวน 319 ฝา  งบประมาณ  
140,610 บาท   

1.7 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติก  บ้านห้วยลวงไซ  หมู่ที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร    งบประมาณ 720,000  บาท 

1.8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโป่งเบี ย  หมู่ที่ 3 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 288,500 บาท 

1.9 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโป่งเบี ย  หมู่ที่ 3 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 300,000 บาท   

1.10 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านส้าน  หมู่ที่ 4 
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร  
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 840  ตารางเมตร  งบประมาณ  333,000  บาท   

1.11 โครงการขุดลอกฝายเก็บน ้าห้วยส้าน  บ้านส้าน  หมู่ที่ 4 
ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.15 เมตร   
ลาดเอียง 1.15 เมตร หรือปริมาตรงานขุดไม่น้อยกว่า 21,930.00  ลูกบาศก์เมตร  
งบประมาณ  384,400  บาท   

1.12 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านห้วยสีเสียด  หมู่ที่ 5 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนา 0.04 เมตร   
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตารางเมตร งบประมาณ 533,000 บาท  แยกเป็น 
 ช่วงที่ 1  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 272.00 เมตร หนา 0.04 เมตร    หรือ
พื นที่ไม่น้อยกว่า 1,088.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.04 เมตร     หรือ
พื นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร  

1.13 โครงการปรบัปรงุถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมลงหินคลกุ  บ้านห้วยสีเสียด  หมู่ที ่5 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 2,000.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือ
พื นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  477,500  บาท   

1.14 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  



 

 

หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 288,500 บาท   
1.15โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก  บ้านไร่ม่วง  หมู่ที่ 6    

ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 150.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  241,000  บาท   

 

         รวมจ านวน  15  โครงการ     งบประมาณทั งสิ น  4,850,510 บาท  
                   (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
 

2. การพัฒนา  คน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
2.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  งบประมาณ  2,700 บาท 
2.2   โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561   งบประมาณ  4,200  บาท 
2.3   โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 จ้านวน  4  คน  งบประมาณ       28,000   บาท 
2.4 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

จ้านวน 552 คน  งบประมาณ  4,442,300   บาท 
2.5 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้พิการ  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

จ้านวน  157  คน  งบประมาณ  1,516,800   บาท 
2.6   โครงการอุดหนุนปกครองอ้าเภอเมืองเลย เพ่ือด้าเนินโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนา

ดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    งบประมาณ 10,000  บาท 

 2.7   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
หมู่ที่ 1- 6   งบประมาณ   4,567  บาท 

2.8   โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ้าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  งบประมาณ  6,450  บาท 

2.9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 งบประมาณ  1,800  บาท 
2.10 อุดหนุนปกครองอ้าเภอเมืองเลย เพ่ือด้าเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในการจัดท้าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านและการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  10,000  บาท 



 

 

2.11   อุดหนุนศูนย์อ้านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ้าเภอเมืองเลย  เพ่ือด้าเนิน
โครงการขับเคลื่อนกระบวนการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปะรด 

 งบประมาณ  20,000  บาท 
2.12 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่  ร้อยละ 100 
งบประมาณ  174,420  บาท 

2.13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจ้าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561  งบประมาณ 30,000  บาท 
 
2.14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ

ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
งบประมาณ 15,300 บาท 

2.15 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ประจ้าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2561   งบประมาณ 21,000 บาท 

 

 รวมจ านวน  15  โครงการ    รวมงบประมาณทั งสิ น  6,287,537 บาท  
     (หกล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 

3. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี   และการให้บริการสาธารณะ           
แก่ประชาชน 

 3.1   โครงการจัดหาพัสดุ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
งบประมาณ 837,313.84 บาท 

3.2   โครงการฝึกอบรมบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ/ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของบุคลากร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

         งบประมาณ  171,900  บาท 

3.3 โครงการจัดซื อ ครุภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
งบประมาณ  134,800  บาท 

3.4 โครงการพัฒนาและสง่เสรมิจริยธรรมและคุณธรรม  ส้าหรับบุคลากรท้องถิ่น        
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบประมาณ  25,140  บาท 

3.5 โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 งบประมาณ  300  บาท 
3.6 โครงการสง่เสรมิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในการปฏิบตัิงาน  



 

 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  งบประมาณ  9,606  บาท 
3.7 โครงการจา้งที่ปรึกษาการสา้รวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการองค์การบรหิารสว่น        

ต้าบลน ้าหมาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   งบประมาณ  16,000 บาท 
 

     รวมจ านวน  7   โครงการ   งบประมาณทั งสิ น   1,195,059.84 บาท 
     (หน่ึงล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) 
 

4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา 
 

5. การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1   โครงการประเพณี “วันผู้สูงอายุและพิธีรดน ้าด้าหัว” ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           
          จ้านวน   6  หมู่บ้าน   งบประมาณ  43,700  บาท 

 5.2  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
จ้านวน 4 โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้านวน  1 ศูนย์   
งบประมาณ  24,800 บาท 

 5.3    โครงการอาหารเสริม (นม)  ส้าหรับเด็กนักเรียน  จ้านวน  4  โรงเรียน และศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็ก  จ้านวน  1 ศูนย์ 6 หมู่บ้าน  งบประมาณ  375,888.84  บาท 

5.4   โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ส้าหรับเด็กนักเรียน จ้านวน  4  โรงเรียน 6  หมู่บ้าน  
                    งบประมาณ   726,000   บาท 

5.5  โครงการอาหารกลางวันส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้านวน 1  ศูนย์ 6 หมู่บ้าน  
          งบประมาณ  161,700  บาท 
5.6  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าวัสดุรายหัว (ค่าการเรียน      

การสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน   
  งบประมาณ  56,100  บาท 
5.7 โครงการพาลกูจูงหลานเข้าวัด  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

งบประมาณ  10,000   บาท 
5.8 โครงการอบรมเยาวชนน ้าหมานสืบสานหัตถกรรมท้องถิน่ ประจ้าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2561 งบประมาณ 10,000 บาท 
 

     รวมจ านวน  8  โครงการ   งบประมาณทั งสิ น  1,408,188.84  บาท     
     (หน่ึงล้านสี่แสนแปดพันหน่ึงร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) 
 
 



 

 

6. การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
6.1   โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)      
          ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบประมาณ    16,600   บาท 
6.2 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจาก                             

     สาธารณภัยต่าง ๆ   งบประมาณ   29,067  บาท 
6.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในการปลูกป่าและบ้ารุงรักษาป่า 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   งบประมาณ  20,000  บาท 

6.4 โครงการ “รักน ้า รักป่า  รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา-  
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  
28 กรกฎาคม 2561 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ  27,000 บาท 

6.5 โครงการซ่อมแซมฝายน ้ากกงิ ว  บ้านห้วยลวงไซ  หมู่ที่ 2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนจากเหตุอุทกภัย   งบประมาณ  105,000 บาท 

6.6 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถนนช้ารุด      
สายภูเหล่าหนอง บ้านห้วยลวงไซ  หมู่ที่ 2  เนื่องจากเหตุอุทกภัย   
งบประมาณ  16,300  บาท 

6.7 โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
งบประมาณ 11,000 บาท 

6.8     โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการจัดท้าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบประมาณ  9,800 บาท 

6.9 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.)  จ้านวน 45 ชุด  งบประมาณ  81,000 บาท 
6.10 โครงการก้าจัดผักตบชวาแบบยั่งยืน (การจัดซื อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อม

เครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจ้าเรือ) จ้านวน 1 ล้า งบประมาณ 79,600 บาท 
6.11 โครงการต้าบลปลอดขยะด้วยมือเรา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

งบประมาณ  5,830  บาท 
 

     รวมจ านวน  11  โครงการ    งบประมาณทั งสิ น  401,197  บาท     
     (สี่แสนหน่ึงพันหน่ึงร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 
 
 



 

 

 
7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อาชีพ  และรายได้   

.     -  โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สบัปะรดไรม่่วงเมอืงเลย ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ครั งที ่14 “กนิหมากคะนัดไร่มว่ง  เว้าภาษาถิ่น  นุง่ซิน่ไทเลย” 

        งบประมาณ  195,710  บาท 
  

        รวมจ านวน  1  โครงการ  งบประมาณทั งสิ น  195,710 บาท     
       (หน่ึงแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 
 
      รวม  7  ด้าน   57  โครงการ  งบประมาณรวมทั งสิ น  14,338,202.68  บาท 

               (สิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสองบาทหกสิบแปดสตางค์) 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ทะเบียนคุม ประกาศ (กองคลัง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


