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 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3  

บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา

งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

กํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล                   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ 30(5) องคการบริหารสวนจังหวัดนาน จึงขอประกาศผล        

การดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ                

และกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน   
“นาน...เมืองแหงปญญา ประชาคมเขมแข็ง แหลงอารยธรรม  เกษตรกรรมยั่งยืน” 

ข. พันธกิจ การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน  มีดังนี้ 

1.  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานอยางทั่วถึง 
2.  สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยว 
3.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน  
4.  สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและทั่วถึง 
5.  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
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6.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
7.  พัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
8.  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน 

9.  พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักการบริการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
10.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทองเที่ยว 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  องคการบริหารสวนจังหวัดนานไดกําหนดยุทธศาสตรและ

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร ไว  8 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมในจังหวัดใหไดมาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง  

1.2 จัดหา และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค  

1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถึง  

1.4 พัฒนาระบบผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว     

2.1 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว 

2.2 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

2.3 พัฒนา ปรับปรุง เสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยว  

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร 

3.1 จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

3.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใหมีรายไดเพิ่มข้ึนโดยสรางความเขมแข็ง 

      ใหแกเศรษฐกิจ ชุมชน 

3.3 พัฒนา ปรับปรุงเสนทางขนถายผลผลิต 

3.4 สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย 

3.5 พัฒนา ปรับปรุงการขนสงผลผลิตและพัฒนาบรรจภุัณฑ  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

4.1 สนับสนุน และสงเสริมการจัดการศึกษา 

4.2 สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาการใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 สนับสนุนโภชนาการใหแกเด็กนักเรียนกอนปฐมวัย และประถมศึกษา ทุกโรงเรียน 

4.4 อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุน สงเสริมและบูรณาการดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

4.5 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสศึกษา คนควา วิจัยมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม 

4.6 พัฒนาแหลงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในจังหวัดนาน  

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม     

5.1 สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการ 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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5.2 สงเสริม สนับสนุน เฝาระวัง และฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.3 สรางจิตสํานึก สงเสริม พัฒนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะมูลฝอย  

      และสิ่งปฏิกูล 

5.4 ปองกัน และแกไขปญหาธรรมชาติ  

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น     

6.1 สงเสริม และพัฒนาฝมือแรงงานใหมีทักษะ มีงานทํามากขึ้น 

6.2 สงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และจัดใหมี 

      สถานที่จําหนายสินคา 

6.3 สงเสริม และสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหมีบทบาทสําคัญ ในการเผยแพร  

      ความรูแกอนุชนรุนหลัง  

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และการสรางสังคมที่เขมแข็ง     

7.1 สนับสนุน และสงเสริมกิจการดานสาธารณสุข 

7.2 สงเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแกประชาชน 

7.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง 

7.4 สนับสนุน สงเสริมประชาคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

7.5 พัฒนาความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน 

7.6 สนับสนุน และสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง 

7.7 สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ  

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการบริการ     

8.1 สนับสนุนใหมีการประสานงานการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      และบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น 

8.2 สนับสนุน สงเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

8.3 พัฒนาองคกรใหมีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

8.4 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และดานบุคลากร 

8.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องจักรกลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา 

      ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 

8.6 สงเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการขององคกรชุมชน 

8.7 สงเสริม สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทางเลือก 

8.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคา (โลจิสติกส)ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  

      และทันเวลา 

8.9 สนับสนุน สงเสริม กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซ่ึงบูรณาการสูการ 

      ปฏิบัติไดจริง โดยเนนการมีสวนรวม และหลักธรรมาภิบาล  
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ง. การวางแผนงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดนานไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป 

(พ.ศ.2551 - 2553) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที

ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ 

กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป   ดูจาก  R02, R09 
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551 - 2553) เม่ือ

วันที่  29 มิถุนายน 2550 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2551 -2553)  

รวม  425  โครงการ งบประมาณ  211,226,890.00 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 
 (ลานบาท) 

 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

2. การพัฒนาดานการทองเที่ยว     

3. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร 

4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

5. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม     

6. การพฒันาดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น    

7. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และการสรางสังคมที่เขมแข็ง     

8. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการบริการ     
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รวม 425    211,226,890.00

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน 
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โครงการ

1

โครงการในแผนพัฒนา 3 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็ง
ในภาคการเกษตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และ
การสรางสังคมที่เขมแข็ง    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการบริการ     
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา  3 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

50,835,500

13,550,000

40,051,500

27,642,200

8,310,000

2,225,300

21,734,800

47,477,890

งบประมาณในแผนพัฒนา 3 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็ง
ในภาคการเกษตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และ
การสรางสังคมที่เขมแข็ง    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการบริการ     

จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่  

3 กันยายน  2550  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 79 โครงการ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน 175,373,000.00 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
ดูจาก  R05 

 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ  
  

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

2. การพัฒนาดานการทองเที่ยว     

3. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร 

4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

5. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม     

6. การพฒันาดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น    

7. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และการสรางสังคมที่เขมแข็ง     

8. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการบริการ     
 

 

44 
13 
59 
50 
13 
2 

33 
102 

 

 

41,555,600.00

10,986,000.00

40,427,000.00

18,835,900.00 

7,710,000.00

600,000.00

19,142,300.00

36,116,200.00
 

รวม 316 175,373,000.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนาน มีดังนี้ 
 

  
ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

1 1.การพฒันาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางถนนลูกรังบานแหน ม.1 ต.ผาทอง 

บ.ฮวก ม.4 ต.แสนทอง อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000.00 เพื่อการคมนาคมทีส่ะดวก ถนนลกูรัง 4000 ม. 

2   ปรับปรุงถนนเชื่อมตอตําบลระหวางบาน        

ม.7 ต.แงง อ.ปว บ.ต๊ึด ต.เชียงคาน                

อ.เชียงกลาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่อการคมนาคมทีส่ะดวก ถนนเชือ่มตอ 3000 

ม. ไดรับการปรับปรุง 

3   กอสรางฐานถงัเก็บน้ําฝน เงินอุดหนุนทั่วไป 562,600.00 เพื่อการสาธารณูปโภค ฐานถังเก็บน้ําฝน  

ขนาด 10 ม. 

4   กอสรางอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                

บ.วังหมอ ม.1 ต.บอ อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนในพื้นที ่

อาคาร ขนาดกวาง 

14 ม. ยาว 21 ม. 

5   กอสรางถนน คสล. บ.สะไมย ม.2 บ.ดอนคีรี 

ม.6 บ.นวราษฎ ม.5 ต.นาซาว อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสล. ขนาด

กวาง 4 ม.ยาว 388 ม. 

6   กอสรางถนน คสล. บ.ศาลา - บ.เฮ้ีย ต.ศิลา

แลง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสล. ยาว         

380 ม. 

7   กอสรางถนนจาก อางหอยหิ ม.4 ต.ปงสนุก-

บ.วังตูบ ต.แมสา อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 เพื่อการคมนาคมขนสงที่

สะดวกรวดเร็ว 

ถนน ยาว 10100 ม. 

8   ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

บ.ม.4 ม.10 ต.บอ อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,900,000.00 เพื่อการคมนาคมีส่ะดวกและ

รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง ยาว 

1900 ม. 

9   กอสรางถนน คสล.เช่ือมถนนสายนาน -          

ทุงชาง บริเวณบานหนองมวง ม.4  ต.ปาคา 

ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกดาน

การคมนาคม 

ถนน คสล. ยาว  

770 ม. 

10   ขยายถนน คสล.(มีไหลทาง) พรอมทอระบาย

น่ํา บ.นาขอย ม.5 ต.ทานาว  อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 288,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสลบ. ยาว        

164 ม. 

11   ปรับปรุงถนนกรวดทรายเชื่อมระหวาง บ.กอก 

ต.ทานาว-บ.รองตอง ต.มวงตึ๊ด   อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคมขนสง 

ถนน ยาว 1200 ม. 

12   ปรับปรุงถนนเชื่อม บ.ขึ่งใต - ทางหลวง

หมายเลข 1162 กม 10 - 11 ต.น้ํามวบ   

อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 7200ม. 

13   ปรับปรุงถนนลูกรัง บ.นาผา ม.7 ต.กองควาย   

- ต.นาซาว อ..เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลกูรัง 3000 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

14   ปรับปรุงถนนลกูรัง บ.นาแหว ม.11                 

ต.กองควาย อ.เมอืง - ต.นาเหลือ อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลกูรัง 4500 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

15   คาปรับปรุงถนนเชื่อมระหวาง บ.หวยยืน่        

ม.2 ต.บอ อ.เมือง - บ.ผาสิงห ม.4 ต.ผาสิงห   

อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

400,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมมาคม 

ถนน 2300 ม. ไดรับ

การปรับปรุง 

16   ปรับปรุงถนนเดินเขาสูพื้นที่การเกษตร เช่ือม

ระหวางต.บอ - บ.ดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนดนิ  2500 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

17   ปรับปรุงถนนดิน บ.หาดปลาแหง ม.9 ต.บอ 

อ.เมือง เช่ือมถึง บ.หวยโปง ม.8 ต.ตาลชุม 

 อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนดนิ  3000 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 
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ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

18   ปรับปรุงถนนเชื่อม ต. ระหวาง บ.สันติภาพ      

ม.7 ต.บอ - ต.สะเนียน อ.เมือง จํานวน 2 ชอง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน 800 ม. ไดรับ

การปรับปรุง 

19   กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวยไสล             

บ.สองแคว ต.สะเนยีน อ.เมอืง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

900,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

สะพาน คสล. ยาว     

20 ม. 

20   ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสะพานขามแมน้าํนาน 

เช่ือมระหวางบานตึด๊ ม.2 ต.ตาลชุม บ.น้ํา

ปว ม.4 อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่นๆ 

150,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

เดินทางโดยเสนทางหลวง 

ไฟฟาแสงสวาง   

บริเวญสะพานขาม

แมน้ํานาน 

21   กอสรางศนูยพัฒนาเด็กเล็ก บ.สวนหอม ม.3 

ต.ผาสิงห อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่อใชเปนแหลงการเรียนการ

สอนใหความรู 

อาคารศูนยพฒันา

เด็กเล็ก 

22   บรูณะเสริมผิวลาดยาง ผิวแอสฟลทติกคอน 

กรีตบนถนน คสล. บ.น้ําครกใหม  ม.4  

ต.กองความ อ.เมอืง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลาดยาง ยาว

710 ม. 

23   กอสรางถนนลูกรังเช่ือมระหวาง บ.ซาวหลวง ม.

5 ต.สวก - บ.นวราษฎ ม.5  ต.นาซาว   อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลกูรัง ยาว  

510 ม. 

24   กอสรางถนน คสล.เช่ือมระหวาง ม.6 -  ม.2 

ต.ถืมตอง อ.เมอืง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 420,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคมขนสง 

ถนน คสล. ยาว  

300ม. 

25   กอสรางถนน คสล.ม.16-11 ต.สะเนียน               

อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคมขนสง 

ถนน คสล. ยาว 

300 ม. 

26   กอสรางถนนดินเชื่อมระหวาง หมูบาน  ม.4 

- ม.6 ,7 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนดนิ ยาว 

5500 ม. 

27   กอสรางถนนดินเชื่อมระหวาง หมูบาน ม.4 

ต.แมสาคร อ.เวียงสา - ต.น้ําตก อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนดนิ ยาว 

3000 ม. 

28   ปรับปรุงถนนสายเชื่อมระหวาง ตําบล            

บ.หวยมวง ม.2 ต.นาเหลือง - บ.หลับมนื

ไตย ม.5 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 270,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 1485 ม 

ไดรับการปรับปรุง. 

29   ปรับปรุงถนนสายเชื่อมระหวางตําบล             

บ.วังแข ม.2 ต.แมสา - บ.หวยสนัทราย  ม.4   

ต.ปงสนกุ อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 660 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

30   กอสรางสะพาน คสล.ขามลําน้ําสาคร           

บ.ไผงาม ม.8 ต.สาน อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,300,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

สะพาน คสล. ยาว 

30 ม. 

31   ปรับปรุงถนนลกูรังโดยการลงกรวดทราย        

บ.ดอนดูพงษ ม.4 ต.ดูพงษ อ.สันติสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

225,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลกูรัง ยาว 

1410 ม. 

32   กอสรางถนน คสล.บ.แสงดาว ม.2                  

ต.ฝายแกว อ.ภูเพยีง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

480,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสล. ยาว 

204 ม. 

33   กอสรางถนน คสล.บ.ใหมรมเย็น ม.6          

ต.น้ําแกนเชื่อม บ.กอดแกว ม.4 ต.นาปง        

อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสล. ยาว 

390 ม. 

34   กอสรางถนน คสล.ม, ต,ปว เช่ือมตอ               

ต,วรนคร อ,ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสล. ยาว 

315 ม. 

35   กอสรางถนน คสล.ม.2 ต.ปว อ.ปว เช่ือม 

บานน้ําฮาว อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสล. ยาว 

260 ม. 

36   กอสรางถนนคสล.บานสานเหลา ม.3             เงินอุดหนุนทั่วไป, 600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ถนน คสล. ยาว 
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ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ต.สถาน - บ.หวยปูด ม. 9 ต.ภูคา อ.ปว รายไดอื่น ๆ คมนาคม 310ม. 

37   กอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 ม.4 ต.เจดียชัย 

 ต.แงง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสล. ยาว 

155 ม. 

38   กอสรางถนน คสล.ทางเขาสูที่ 1 ต.ปากลาง- 

ม.6 ต.ศิลาแลง ชมุชนศิลาแลง-ม.6 ต. ศิลา

แลง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

3,700,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คสล. ยาว 

720 ม. 

39   ปรับปรุงถนนลาดยางหรอืถนนลูกรังสาย

ทางที่ อบจ.นานไดรับการถายโอน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลาดยาง ยาว

5000 ม. 

40   กอสรางถนนลูกรังเช่ือมระหวางหมูบาน เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลกูรัง ยาว 2000 

ม. 

41   กอสรางทอลอดเหลีย่ม ตสล. ขามลําน้ําต๊ึด เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

400,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวก      ใน

การสงน้ําเพื่อการเกษตร 

ทอลอดลําน้ําต๊ิด 

ยาว  6 ม. 

42   ปรับปรุงถนนลกูรัง บานวังวา หมูที่ 5 ต.ทา

วังผา เช่ือมบานวังมวง หมูที่ 7 ต.เจดียชัย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลกูรัง ยาว 000 

ม. ไดรับการปรับปรุง 

43   ปรับปรุงถนนกรวดทรายพรอมทอเหลีย่ม 

คสล.เช่ือมระหวางบ.แสงดาว ต.ฝายแกว – 

บ.มวงตึ๊ด อ.ภูเพยีง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000.00 เพื่อการคมนาคมทีส่ะดวก

รวดเร็ว 

ถนน ยาว 595 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

44   จัดซ้ือโทรทัศนสีชนดิจอแบน ขนาด 12 นิ้ว  

2 เครื่อง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใชบริการ 

โทรทัศนสีชนิดจอ

แบน 2 เครื่อง 

45 2.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

ทองเที่ยว 

บรูณะลาดยางทางเขาแหลงทองเที่ยวเสา

ดินนานอย อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,310,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคมและความสวยงาม 

ถนนลาดยาง ยาว  

4 ม. หนา 3 ซม. 

46   จัดทําหนังสอืและเอกสารเผยแพรแหลง

ทองเที่ยวของจงัหวดันาน 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

400,000.00 เพื่อสงเสริมและอนรัุกษ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของ

จังหวัด 

หนังสอืเอกสาร

เผยแพรการ

ทองเที่ยว จนาน 

47   จัดทําปฏิทินสงเสริมการทองเที่ยวและ

วัฒนธรรมจังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

200,000.00 เพื่อเปนสงเสรมิและอนุรักษ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของ

จังหวัด 

ปฏิทินสงเสริม     

การทองเที่ยว            

จ.นาน 

48   ปรับปรุงถนนลกูรังเขาสูแหลงทองเที่ยว

น้ําตกดอยหมอก ม.6 ต.เรือง อ.เมือง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

640,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลกูรัง ยาว

4000 ม.ไดรับการ

ปรับปรุง 

49   ปรับปรุงถนนเขาสูน้ําตกหวยแวน พรอม

กอสรางสะพานบานปาแพะ ม.3 ต.แมขนิง 

อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

450,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 3300 ม.

ไดรับการปรับปรุง 

50   จัดพิมพหนังสอืเผยแพรประชาสัมพนัธ 

ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

เอกลักษณ จ.นาน 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

500,000.00 เพื่อสงเสริมและอนรัุกษ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีจังหวัด 

หนังสอืเผยแพร   

ประสัมพันธ 

51   อุดหนุนศนูยการทองเที่ยวกฬีาและ

นันทนาการ ตามโครงการจัดทําปายแสดง

เสนทางทองเทีย่วภฟูา 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

60,000.00 เพื่อสงเสริมและอนรัุกษ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีจังหวัด 

ปายแสดงเสนทาง

การทองเที่ยวภฟูา 

52   กอสรางถนนลูกรังเขาสูแหลงทองเที่ยว 

(ถ้ําหลวงบอน้ําทพิย)ม.9,5 ต.ศรีษะเกษ  

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

300,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลกูรัง ยาว

2200 ม. 
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ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

อ.นานอย 

53   ปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุยอดหงส 

 บ.พรมหม ม.1 ต.หนองแดง อ.แมจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

420,000.00 เพื่อปรับปรุงในเขตพื้นที่มี

ความสวยงาม 

ภูมิทัศนวัดพระธาตุ

ยอดหงสไดรับการ

ปรับปรุง 

54   กอสรางถนน คสล.เขาสูน้ําตกศิลาเพชร  

ต.ศิลาเพชร อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,506,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน คลส ยาว 

745 ม. 

55   กอสรางอาคาร ที่พกัจุดตรวจถาวร (ดาน

หนองเขียว) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการประชาชน 

อาคารที่พักจุดตรวจ 

ถาวร(ดานหนองเขียว) 

56   ปรับปรุงทางเขา - ออก อาคารแสดงสนิคา

บริเวณอณุสรณีย พลเรือน ตํารวจ ต.ทุงชาง 

อ.ทุงชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในเขต

พื้นทีใ่หมีความสวยงาม 

ทางเขา - ออก บริเวณ 

อนุสาวรีย พลเรือน 

ตํารวจ ไดรับการ

ปรับปรุง 

57   ถนนเขาสูสถานที่ทองเทีย่วบานขุนสถาน 

และบานแสนสุข ต.สันทะ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

300,000.00 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ภายในจังหวัด 

ถนน ยาว 2700 ม. 

58 3.การพฒันาดาน

การสรางความ

เขมแข็งในภาค

การเกษตร 

กอสรางถนนเขาสูทีท่ํากิน ม.1,3 ต.ปาคา

หลวง อ.บานหลวง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่อพฒันารายไดของ

ประชาชน 

ถนน ยาว 4500 ม. 

59   คากอสรางดาดลําเหมืองนาทุงกายเชื่อม

ระหวาง ต.พงษกับ ต.ดูพงษ อ.สนัติสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

450,000.00 เพื่อสนบัสนนุที่ทํากนิของ

ประชาชน 

ดาดลําเหมืองนา

ทุงกาย. 

60   กอสรางลําเหมอืงสงน้ํา คสล.บานน้ําพาง     

ม.4 ต.น้ําพาง อ.แมจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

800,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ลําเหมืองสงน้ํา 

คสล. ยาว 440 ม. 

61   กอสรางคลองสงน้ําฝายนาใหมในเชื่อม

ระหวาง ต.พงษ กับ ต.ดูพงษ อ.สันติสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

300,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีท่ํา

การเกษตร 

คลองสงน้ํา ยาว

315 ม. 

62   ขุดสระน้ําประจําตําบลสถาน ม.11 ต.สถาน 

อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

300,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร

ของประชาชน 

สระน้ํา ขนาด 50 ม. 

63   ขุดลอกลําน้ําแมจริม(ระยะที่ 6) บานนาเซีย 

ม.2 ต.หมอเมอืง อ.แมจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ลําน้ําแมจริม ยาว

1870 ม.ไดรับการขุด

ลอก 

64   ขุดลอกลําน้ํามวบ ม.2,3 ต.พงษ อ.สันติสุข เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

880,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ลําน้ํามวบ 3000 ม.

ไดรับการขุดลอก 

65   ขุดลอกดินหนาฝายหวยพะยอมบานนคิม 

 ม.15 ต.ฝายแกว กิง่อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 785,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ฝายหวยพะยอม 

ไดรับการขุดลอก

หนาดิน ยาว 400 ม. 

66   กอสรางอางเก็บน้ําหวยเสือ ม.7 ต.เมืองลี  

อ.นาหมื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,000,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร อางเก็บน้ําหวยเสือ 

67   กอสรางดาด ลําเหมือง คสล.ลําเหมอืงนาอึ่ง 

ม.1,5 ต.ไชยวัฒนา อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ดาดลําเหมือง คสล. 

ยาว 220 ม. 

68   กอสรางดาดลําเหมอืง คสล.อางหวยหนิ  

ม.1 ต.เจยดีชัย อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ดาดลําเหมือง คสล. 

ยาว  375 ม. 

69   ขุดลอกลําเหมืองกลางพรอมระบบสงน้ํา

และถนนเลยีบลําเหมือง ม.2,4,6,7                 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,200,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ลําเหมืองกลางไดรับ

การขุดลอก ยาว        
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ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

ต.ทานาว  อ.ภูเพียง 2900 ม. 

70   ขุดลอกหวยน้ําพุ ม.4 ต.ผาตอ อ.ทาวังผา เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร หวยน้ําพุไดรับการ

ขุดลอก ยาว 130 ม. 

71   ขุดลอกหนองหลวง บานที่คํ้า ม.7 ต.ริม  

อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,060,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร หนองหลวงไดรับการ

ขุดลอก ยาว 430 ม. 

72   ขุดลอกหนองหลวง บานปูคา ม.5 ต.ริม  

อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,000,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร หนองหลวงไดรับ

การขุดลอก 

73   ขุดลอกสระหวยลม ม.8 ต.ยม อ.ทาวังผา เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,000,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร สระหวยลมไดรับ

การขุดลอก 

74   ขุดลอกหนองหลวง บานแฮะ ม. 8 ต.แสน

ทอง อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,029,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร หนองหลวง บานแฮะ 

ไดรับการขุดลอก 

75   คาขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ําลําน้ําปว 

(สายเกา)ม.3 ต.เจดียชัย เช่ือมต.แงง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร แหลงน้ําลําน้ําปว 

ไดรับการขุดลอก

และพฒันา 

76   กอสรางถนนดินและถนนลูกรังบดอัดแนน 

เขาสูพื้นที่การเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,600,000.00 เพื่อสนบัสนนุและบริการใน

การเกษตร 

ถนนดนิลูกรัง ยาว

5000 ม. 

77   ปรับปรุงถนนดินเขาพื้นทีก่ารเกษตรบานผาหม ี เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ถนนดิน ยาว 4000 ม. 

78   ปรับปรุงขยายถนนดินลําลอง เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ถนนดิน ยาว 8000 ม. 

79   กอสรางถนนดินลําลองเขาพื้นที่ทํา

การเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ถนนดิน ยาว 1000 ม. 

80   ปรับปรุงถนนเขาสูที่ ทํากินเชื่อม ม.3,4,5 

 ต.ผาตอ อ.ทาวังผา-ม.2,9 ต. เจดียชัย อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,800,000.00 เพื่อสงเสริมการเกษตร ถนน ยาว 46300 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

81   กอสรางดาดลําเหมอืง คสล. เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีท่ํา

การเกษตร 

ดาดลําเหมือง 

คสล. ยาว 450 ม. 

82   กอสรางสระเก็บน้ําหนองหลมพรอมระบบ

ระบายน้ํา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

575,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร สระเก็บน้ําหนอง

หลม 

83   ขุดลอกลําน้ําหนิ หวยปาด ต.สถาน 

อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกภาค

เกษตรกรรม 

ลําน้ําหินยาว 2150 

ม. ไดรับการขุดลอก 

84   ขุดลอกลําหวยขาวหลาม เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตร ลําหวยขาวหลาม

ยาว 250 ม. ไดรับ

การขุดลอก 

85   ขุดลอกเปลี่ยนทางลําน้ํายาว เงินอุดหนุนทั่วไป 1,050,000.00 เพื่อสนบัสนนุการเกษตร ลําน้ํายาว ยาว 350 

ม.ไดรับการขุดลอก 

86   กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ในเสนทางถนน

ลูกรัง ม.3 ต.สะเนียน - ม.4 ต.เรือง อ.เมอืง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 329,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวก 

แกเกษตรกร 

ทอเหลีย่ม คสล. 

ยาว 6 ม. 

87   ขุดลอกและปรับปรุง สระน้ําประจําสถานที่

ปฏิบัติธรรมคายพทุธบุตร วัดหนองเจรญิ ม.

6 ต.ฝายแกว อ.ภูเพยีง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 550,000.00 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร 

สระน้ําประจําสถานที่ 

ปฏิบัติธรรมคาพุทธ

บุตร ไดรับการปรับปรุง 
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ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

88   ขุดลอกเปลี่ยนทางน้ําถนนลาดยางเดิม            

สาย บ.ไรไพรวัลย-บ.สันติภาพ ต.บอ อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 390,000.00 เพื่อปองกนัการกัดเซาะไหล

ทาง 

การเปลี่ยนทางน้ํา

ถนนลาดยาง 70 ม. 

89   ปรับปรุงถนนพื้นทีก่ารเกษตรเชื่อม เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 การคมนาคมที่มีความสะดวก

รวดเร็ว 

ถนน ยาว 3000 ม.

ไดรับการปรับปรุง 

90   กอสรางถนนลูกรังเขาพื้นที่การเกษตร 

บ.น้ําโมง ม.5 ต.ผาตอ อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,800,000.00 เพื่อการคมนาคมทีส่ะดวก ถนนลกูรัง ยาว

6200 ม. 

91   ขุดลอกลําหวยรองขุน,กอสรางทํานบดนิ 

 บ.ทุงนอย ม.4 ต.ฝายแกว อ.ภูเพยีง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวก

ทางดานกางสงน้ํา 

ลําหวยรองขุน ยาว

450 ม. ไดรับการขุด

ลอก 

92   ขุดลอกลําน้ํา บ.หวยลอม ม.5 ต.ภูฟา  

อ.บอเกลอื 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่อการสงน้ําเพื่อการเกษตร ลําน้ําบานหวยลอม 

ยาว 1250 ม.ไดรับ

การขุดลอก 

93   โครงการฝกอบรมกลุมเกษตรกร ผูปลูก

ยางพาราจ.นาน ซ่ึง อบจ. เปนผูดําเนินการ

และเชิญวิทยากร 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อสงเสริมและสนบัสนุน

ความเขมแข็งภายในชุมชน 

ผูปลูกยางพารา         

จ.นาน  มีความรู    

มากขึ้น 

94   กอสรางคลองสงน้ํา คสล.เพื่อการเกษตร 

 ม.3,4,5 ต.แงง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,500,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

สงน้ําเพือ่การเกษตร 

คลองสงน้ํา คสล.

ยาว 380 ม. 

95   กอสรางฝายน้ําลน คสล.บ.กลาง ม.4 

 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน

ภาคการเกษตร 

ฝายน้ําลน คสล. 

ยาว 21 ม. 

96   ขุดลอกอางเก็บน้ําสวด บ.โปรงศรี ม.8  

ต.บานฟา อ.บานหลวง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,199,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การเกษตร 

อางเก็บน้ําหวยลาง

ไดรับการขุดลอก 

97   กอสรางอางเก็บน้ําหวยลาง ม.1 ต.แสนทอง 

อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,100,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน

ภาคการเกษตร 

อางเก็บน้ําหวยลาง 

98   โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆ ในจังหวัด

นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

310,000.00 เพื่อสงเสริมอาชีพและสราง

ความเขมแข็งในชุมชน 

การฝกอบรมกลุม

อาชีพ 

99   ปรับปรุงถนนลูกรังเขาสูที่ทํากิน(สายหวยบะ 

ปวก) ม.6 ต.ขึ่ง เช่ือม ม.10 ต.สาน อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 430,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลูกรัง ยาว 2300 

ม.ไดรับการปรับปรุง 

100   ปรับปรุงถนนลกูรังเขาสูพื้นที่ทํากนิ ม.5 –  

ม.15 ต.สะเนียน อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลูกรัง 3500 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

101   ปรับปรุงถนนลกูรังเขาสูพื้นที่ทํากนิ ม.5 

 ต.บอ .เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนนลูกรัง5000 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

102   ขุดลอกอางเก็บน้ําหนองแขม บ.ปางคา 

 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

สงน้ํา 

อางเก็บน้ําหนอง

แขม ไดรับการขุด

ลอก 

103   ขุดลอกหนาฝายหวยฮอม ม.11 ต.กองควาย 

อ.เมือง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

400,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

สงน้ํา 

หนาฝายหวยฮอม 

ไดรับการขุดลอก 

ยาว 100 ม. 

104   ขุดลอกอางเก็บน้ําและกอสรางทํานบดนิ 

 ม.1 บ.นาผา ต.อายนาไลย อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

600,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใชน้ําทางการเกษตร 

อางเก็บน้ําและ

ทํานบดิน 

105   ขุดลอกลําหวยแมสาคร บ.ใหมเจริษราฎร 

 ต.อายนาไลย อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

400,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน

ภาคการเกษตร 

ลําหวยแมสาคร 

ไดรับการขุดลอก 

ยาว  3000 ม. 
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106   ขุดลอกหนาฝายลําหวยน้ําปว เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

330,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน

ภาคการเกษตร 

ฝายลําหวยน้ําปว

ไดรับการขุดลอก 

107   ขุดลอกหนองมะลู และขุดลอกลําหวยแกว  

บ.หวยแกว ม.5 ต.น้ําปว อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

550,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน

ภาคการเกษตร 

หนองมะลู และลํา

หวยแกว ไดรับการ

ขุดลอก 

108   กอสรางอางเก็บน้ํา พรอมกอสรางทํานบดิน

หวยตนปอง บ.ตาลชุม ม.1 ต.ตาลชุม 

 อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน

ภาคการเกษตร 

อางเก็บน้ํา พรอม

ทํานบดิน 

109   อุดหนุนสถานีประมงน้ําจืด จ.นาน ตาม

โครงการเพาะพันธุปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ 

เพื่อสงเสริมอาชีพ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อสงเสริมการอนรัุกษพันธุ

ปลา 

การสงเสรมิ การ

เพาะพันธุปลาใน

แหลงน้ํา 

110   ปรับปรุงถนนเขาสูพื้นทีก่ารเกษตรเชื่อม

ระหวาง บ.หนองหา ต.บัวใหญ - บ.น้ําสระ 

 ต.น้ําตก อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

300,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 4000 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

111   ปรับปรุงถนนเพื่อขนถายพืชผลทางการ 

เกษตร ม.15 บ.เขาแกว ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

350,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 2050 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

112   ปรับปรุงถนนเขาสูที่ทําการเกษตรหวยมวง

และสาขา ม.3 บ.ปงใน ต.ปงหลวง อ.นาหมื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

210,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 2900 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

113   ปรับปรุงถนนเฉลมิพระเกยีรติเช่ือมหมูบาน 

ม.2-ม.3 ต.บอแกว อ.นาหมื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

350,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 1500 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

114   ปรับปรุงถนนเขาสูที่ทํากิน ม.3,5,6,7  

ต.สวด อ.บานหลวง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,000,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 8350 ม. 

ไดรับการปรับปรุง 

115   กอสรางถนนเขาสูทีท่ํากิน ม.1,3 ต.ปาคา

หลวง อ.บานหลวง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ยาว 4500 ม. 

116   ปรับปรุงถนนลกูรังสูที่ทํากินยกรองพรอม

วางทอระบายน้ําหมูที่ 8 ต.ถืมตอง เช่ือม 

ตําบลผาสิงห 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คมนาคม 

ถนน ลกูรัง ยาว

3000 ม. ไดรับการ

ปรับปรุง 

117 4. การพฒันาดาน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็กและเยาวชน

จังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

500,000.00 เพื่อสนบัสนนุการศกึษาของ

เด็กในจงัหวัดนาน 

จัดกิจกรรมการเรียน  

รูของเด็กและเยาวชน

ในจังหวัดนาน 

118   โครงการพานองทองโลก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อใหเด็กๆๆ ผอนคลายและมี

ความรูในการไปดงูาน 

เด็ก และ เยาวชน

ไดรับการฝกอบรม

และทัศนศึกษา 

119   สนับสนนุการแขงขนัเรือประเพณีประจําป

ของจังหวัดและอําเภอหรอืชุมชนตางๆใน

พื้นที่จังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

1,500,000.00 เพื่อสนบัสนนุใหประชาชนมี

สวนรวมในงานสงัคม 

การแขงขันเรอื

ประเพณี ไดรับการ

สนับสนนุ 

120   โครงการถวายความรูงานดานศาสนาแดพระ

ธรรมฑูตพระสงัฆาธิการในพืน้ที่จังหวดันาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรู ฝกอบรมสัมมนาและ 

ทัศนศึกษาดูงาน 

121   โครงการฝกอบรมผูนําเยาวชนในจังหวดั

นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อสนบัสนนุใหเยาวชนมี

ความรูที่มากขึน้ 

ผูนําเยาวชน ไดรับ

การฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน 
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122   จัดซ้ือครุภัณฑสื่อการเรียนการสอน เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 เพื่อสนบัสนนุสื่อการเรียนการ

สอน 

นักเรียน เยาวชนมี

ครุภัณฑใชในการ

เรียน 

123   กอสรางเมรุเผาศพ บ.นาไลย ม.2 บ.นาไลยใต 

ม.10 บ.พะเยา ม.3 ต.อายนาไลย อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่อสรางเมรุเผาศพใหแก

ประชาชน 

เมรุเผาศพไวใช

ประกอบพิธี 

124   กอสรางเมรุเผาศพบ.ดอนน้ํายาว ม.10  

ต.อวน อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่อใหในหมูบานมีเมรุเผาศพที่

มีมาตรฐาน 

เมรุเผาศพไวใช

ประกอบพิธี 
125   คากอสรางเมรุ บ.นาฝา ม.2 ต.จอมพระ  

.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่อบริการแกประชาชนใน

หมูบานใหมีเมรุเผาศพ 

เมรุเผาศพไวใช

ประกอบพิธี 
126   จัดตั้งศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชุมชนประจํา อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีครุภัณฑที่เกี่ยว 

ของในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไวใชงาน 

127   โครงการจัดงานมหกรรมแสง สี เสียง จังหวัด

นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อใหบริการแกประชาชน จัดงานมหกรรมใน

จังหวัดนาน 

128   จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ สื่อสารเรียนการสอนสํา

สําหรับพัฒนาเด็กเล็ก(ศูนยเตาะแตะ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อพฒันาระบบการศึกษาให

กาวหนา 

ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีวัสดุอุปกรณสื่อ

การเรียนการสอน 

129   อุดหนุนโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ร.รสงเคราะห

ในสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สรางเรือนนอน

นักเรียนดวยโอกาส 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

50,000.00 เพื่อกอสรางเรอืนนอนใหแก

นักเรียนที่ดอยโอกาส 

เรือนนอน สําหรับ

ผูดอยโอกาส 

130   โครงการจัดทําคายแนะแนวการศึกษาหรือ

คายอาสาพฒันารวมกันนกัศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อใหเยาวชนมีความสามัคคี

กัน 

จัดทําคายแนะแนว

การศึกษาหรอืคาย

อาสาพฒันา 

131   โครงการพฒันาศักยภาพศนูยพฒันาเด็ก

เล็กตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อใหเด็กเล็กมพีฒันาการที่ดี

ขึ้น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ 

132   อุดหนุนสํานักงานศลิปากรที่ 7นานตาม

โครงการสํารวจและศึกษาถ้ํา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อรักษาธรรมชาติเอาไว การสํารวจและศึกษา

ถ้ําและเพิงเผาแหลง

กอนประวัติศาสตร       

ใน อ.เวียงสา 

133   อุดหนุนสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัด

นานตามโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

ไวยาวัจกรของวัดทกุวัดใน จ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อใหผูที่เขาอบรมไดรับ

ความรู 

การอบรมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการไวยา

กรของวัดทุกวัดใน

จังหวัดนาน 

134   อุดหนุนสํานักงานพระพทุธศาสนาจ.นาน

ตามโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

มัคนายกของวัดทุกวัดใน จ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อใหผูที่เขารวมโครงการมี

ความรูนําไปพฒันาศาสนา 

การอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการมัคนายก 

ของวัดทุกวัดใน

จังหวัดนาน 

135 4. การพฒันาดาน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองนานตาม

โครงการตักบาตรเทโวโรหณะประจําป 2551 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

50,000.00 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับ

ประชาชน 

ประเพณีตักบาตร

เทโวโรหณะประจําป 

2551 
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136   อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ.เมอืงนานตา

โครงการประเพณีแปดเปงไหวพระธาตุเขา

นอยในเทศกาลวิสาขบูชาประจําป 2551 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

50,000.00 เพื่อรักษาขนมธรรมเนียม

ประเพณีของจังหวดันานเอาไว 

ประเพณีแปดเปง

ไหวพระธาตุเขานอย

ในเทศกาลวิสาขบูชา

ประจําป 2551 

137   อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ.บอเกลือ จ.นาน

ตามโครงการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและ

อนุรักษวัฒนธรรมทองถิน่ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อใหประชาชนอนรัุกษ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

การอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

138   อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ.ปว จ.นาน ตาม

โครงการจัดหาเรื่อแขงประจําอ.ปว 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน

ประเพณีทองถิน่ 

การจัดหาเรือแขง

ประจํา อ.ปว 

139   อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิ

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

50,000.00 เพื่อสนบัสนนุทางดาน

การศึกษา 

สนับสนนุสื่อการ

เรียนการสอนแก

บุคลากรทาง

การศึกษา จ.นาน 

140   อุดหนุนวทิยาลัยเทคนิคนานตามโครงการ

ฝกอาชีพระยะสั้นตามโครงการพระราชดําริ

ฯ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

40,000.00 เพื่อใหนักศึกษามีอาชีพที่ดีเมื่อ

จบการศึกษา 

การฝกอาชพีระยะ

สั้นตามโครงการ

พระราชดําริฯ 

141   อุดหนุนวทิยาลัยเทคนิคนานตามโครงการ

ฝกงานวิชาชีพชางกอสรางตามโครงการ

พระราชดําริฯ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

50,000.00 เพื่อใหนักเรยีนมีความรูในดาน

วิชาชีพ 

การฝกงานวิชาชีพ

ชางกอสรางตาม

โครงการพระราชดําริฯ 

142   อุดหนุนวทิยาลับการอาชีพปวตามโครงการ

จัดตั้งสถานีวิทยุเพือ่การศึกษา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

150,000.00 เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

การจัดตั้งสถานี

วิทยุเพื่อการศึกษา 

143   อุดหนุนสํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมจังหวัดนาน ตามโครงการวนัวิชาการ

พุทธศาสตรสัมพนัธ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

360,000.00 เพื่อรักษาพระพทุธศาสนา การจัดงานวัน

วิชาการพุทธศาสตร

สัมพันธ 

144   กอสรางหองน้ําภายใน ร.ร. ตาลชุม เงินอุดหนุนทั่วไป 710,000.00 อํานวยความสะดวกภายใน

โรงเรียน 

หองน้ําขนาดกวาง 

6.5 ม. ยาว 7 ม. 

145   ปรับปรุงอาคารเรียน ร.ร.ตาลชุม เงินอุดหนุนทั่วไป 592,900.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

จัดกิจกรรมในโรงเรยีน 

หองประชุม กวาง 

10.5 ม. ยาว 16 ม. 

146   โครงการ คอมพิวเตอรเพื่อนองครั้งที่ 5 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 เพื่อใหนักเรยีนไดมคีวามรู

ทางดานสารสนเทศ 

เครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ 

147   กอสรางเมรุ บ.นาปง ม.2 ต.นาปง กิ่ง                  

อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

900,000.00 เพื่อใหประชาชนมีเมรุเผาศพ เมรุเผาศพไวใช

ประกอบพิธีศพ 

148   กอสรางเมรุ บานยู ม.10 ต.จอมพระ                  

อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่อใหประชาชนมีเมรุเผาศพ เมรุเผาศพไวใช

ประกอบพิธีศพ 

149   โครงการจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเด็ก

นักเรียนในสงักัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นาน 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

50,000.00 เพื่อลดภาระของผูปกครองของ

เด็กนักเรียน 

คาใชจายโครงการ

จัดตั้งกองทุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 

150   อบรมสมันาผูรับผิดชอบดูแลสนามกฬีา

จังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 17,000.00 เพื่อใหสนามกฬีาจังหวัดนาน 

มีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัย 

การฝกอบรม

พนักงาน 
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151   การนิเทศนติดตามงบประมาณการศึกษา 

สําหรับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อรับรูงบประมาณทางดาน

การศึกษา 

การฝกอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงาน 

152   ฝกอบรมสัมมนาบคุลากรทางการศึกษา

สําหรับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อใหนักเรยีนไดรับความรู

มากขึ้น 

การฝกอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงาน

153   โครงการรณรงคเพื่อปองกนัยาเสพติด 

สําหรับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อปองกนัไมใหเยาชนยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

การฝกอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงาน

154   อบรมเจาหนาที่และครูวิทยากรแกนนํา

ยาเสพติดสําหรับโรงเรียนตาลชุมพทิยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,000.00 เพื่อใหครูแกนนําทีดี่ใหแกเด็ก

ใหหางไกลยาเสพตดิ 

การฝกอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงาน

155   การดําเนินงานศูนยเยาวชนตนแบบ สําหรับ

โรงเรียนตาลชมุพทิยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อใหเยาวชนไดรับความรู

เพิ่มเติม 

คาใชจายในการ

ดําเนินงานศนูย

เยาวชนตนแบบ

สําหรับ รร.ตาลชุม

พิทยาคม 

156   จัดกิจกรรมคายเยาวชนสําหรับโรงเรยีนตาล

ชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อใหเยาวชนมีความสามัคคี

กัน 

คาใชจายในการจัด

กิจกรรมคายเยาวชน 

157   อบรมเชงิปฏิบัติการและใหความรูแก

ผูรับผิดชอบศูนยเยาวชนสําหรับ  รร.ตาลชุม

พิทยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,000.00 เพื่อเปนตัวอยางแกเด็กเยาวชน การฝกอบรม

เจาหนาที่รับผิดชอบ 

ศูนยเยาวชน 

158   จัดการแขงขันนกัเรียนคนเกงระดับช้ัน            

มัทธยมศึกษาปที3่ ของ รร.ทองถิน่สําหรับ 

รร.ตาลชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อทดสอบความรู

ความสามารถของนกัเรียน 

คาใชจายในการ

จัดการแขงขันนักเรียน  

ระดับมัธยมศึกษาปที่  

3  ของ  รร.ทองถิ่น 

159   การประกวดองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่มี

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาดีเดน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อใหมีการพัฒนาองคการ

ปกครองสวนทองถิน่ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

คาใชจายในการ

ประกวดฯ 

160   โครงการพฒันาการเรียนการสอน 8กลุม

สาระการเรยีนรูรร.ตาลชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

160,000.00 เพื่อใหนักเรยีนมีความรูเพิ่ม

มากขึ้น 

คาใชจายตาม

โครงการพฒันาการ

เรียนการสอน 8 กลุม

สาระการเรยีนรู 

161   โครงการจัดการแขงขันทักษะวิชาการและ

วิชาชีพสําหรับรร.ตาลชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

60,000.00 เพื่อใหนักเรยีนไดรับความรู

เพิ่มมากขึ้น 

คาใชจายตาม

โครงการจัดการ

แขงขันทกัษะทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

162   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตาลชุม

พิทยาคม 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

100,000.00 เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนรูหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได 

คาใชจายโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนตาลชมุ

พิทยาคม 

163   โครงการเพิม่โอกาสนักเรียนเรียนดีแตดอย

โอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียน รร.

ตาลชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

240,000.00 เพื่อชวยเหลอืเด็กทีด่วยโอกาส

ใหมีเงนิทนุการศึกษา 

เด็กดอยโอกาส

ไดรับการชวยเหลือ

เงินทนุการศึกษา 
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164   โครงการสอนเสริมทกัษะนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

500,000.00 เพื่อเพิม่ความรูใหแกนักเรียน

เพิ่มขึ้น 

คาใชจายตาม

โครงการสอนเสริม

ทักษะนักเรียนระดบั

มัธยมศึกษาในพื้นที่

จ.นาน 

165   โครงการอบรมจริยธรรม คายพทุธบุตร 

สําหรับนักเรียนนิสตินักศึกษาและเยาวชน

ในจ.นาน 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

400,000.00 เพื่อใหเยาวชนมีวินยั นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา และเยาวชน 

ในจังหวัดนาน  มี

คุณธรรม จริยธรรม         

มากเพิม่ขึ้น 

166   บํารุงรักษาหรอืซอมแซมสนามกฬีา จ.นาน 

ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใชงาน

หรือจําเปนที่จะตองบํารุงรักษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 เพื่อใหสนานกฬีามคุีณภาพที่ดี

ขึ้น 

สนามกฬีาจังหวัด

นานที่ชํารุดเสียหาย

ไดรับการซอมแซม 

167 5. การพฒันาดาน

ทรัพยากรธรรมชา

ติ และสิ่งแวดลอม 

กอสรางระบบปองกนัดินพงัทลายบริเวณ

ถนนเลีย่งเมือง ม.5 ต.ผาสิงห อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,777,000.00 เพื่อปองกนัดินพงัทลายบริเวณ

ถนน 

ระบบปองกนัดิน

พังทลาย ขนาด

ความสูง 5.50 ม. 

168   โครงการฝกอบรม เยาวชนรักษสิง่แวดลอม

และพลงังาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อใหเยาวชนรักษา

สิ่งแวดลอม 

เยาวชนมีความรูใน

การอนุรักษ พลงังาน

สิ่งแวดลอมมากขึ้น 

169   โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงแนวทาง

พระราชดําริ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

500,000.00 เพื่อใหประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความ

เขมแข็งตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

170   กอสรางรางระบายน้ําขางถนนสายไหลนาน   

- นเหลืองในบานหลับมืนพรวน ม.5,6  

 ต.จอมจันทร อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 707,000.00 เพื่อการการเกษตรของ

ประชาชนที่ดีขึ้น 

รางระบายน้ําขาง

ถนน ยาว 285 ม. 

171   คากอสรางเขื่อนปองกันตลิง่พงั ม.2 และ ม.

7 ต.ผาตอ อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

1,500,000.00 เพื่อใหมีน้ําใชในการเกษตร

ตลอดป 

เขื่อนปองกันตลิง่

พัง ยาว 139 ม. 

172   กอสรางเขือ่นปองกนัตลิ่งพัง ริมฝงแมน้าํ

นาน ม.8 ต.ไหลนาน อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 เพื่อมีน้ําใชในการเกษตรของ

ประชาชน 

เขื่อนปองกันตลิง่

พัง  ยาว 66 ม. 

173   โครงการอนุรักษพทิกัษปาสําหรับพื้นทีป่า

ชุมชนตางๆ ใน จ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อมพีื้นที่ปาในชุมชนมากๆ พื้นที่ปาชุมชนตางๆ

ไดรับการอนุรักษฟนฟ ู

174   อุดหนุนสถานีวิจัยตนน้ําขุนสถาน อ.นานอย เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

200,000.00 เพื่อสนบัสนนุแหลงตนใหมี

ความสะอาด 

สถานทีพ่ักสําหรับ

ผูมาเขาคายอบรม 

ศึกษาและดงูาน 

175   อุดหนุนศนูยสงเสริมการเรียนรูชุมชนวัดโปง

คํา ต.ดูพงษ อ.สันตสิุข 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

226,000.00 เพื่อใหประชาชนในชุมชนไม

วางงาน 

การผลิตเครื่องอัด

ถานจากซังขาวโพด 

เพื่อใชในชุมชนนายใต 

มูลนิธิโครงการหลวง 

176   ฝกอบรมเกษตรอินทรียอ.ตางๆในเขต จ.

นานเปนการสงเสรมิอาชีพและสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

400,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความรู

ทางดานการเกษตรมากขึ้น 

ชุมชนมีความเขมแข็ง

และมีการสรางงานใน

ชุมชนเพิ่มขึ้น 
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177   ฝกอบรมปลูกฝงจิตสํานึกและรณรงคในการ

คัดแยกขยะเพื่อลดปญหาดานสิง่แวดลอม 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อใหคนในชุมชนรักษาความ

สะอาด 

การฝกอบรมศึกษาดู

งานการคัดแยกขยะ 

178   ฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและศึกษาดงูาน

ดานสิ่งแวดลอม 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

500,000.00 เพื่อใหมีสิง่แวดลอมที่ดี  ประชาชนมีจิตสํานึก

ดานดานสิ่งแวดลอม 

179   จายเปนคาวัสดุกอสรางในการดําเนินการ

ฝายตนน้ําลําธาร(ฝายแมว) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

500,000.00 เพื่อใชในการกอสรางฝาย 

ตนน้ํา 

ฝายตนน้ําลําธาร

(ฝายแมว) 

180 6. การพฒันาดาน

หัตถกรรม 

อุตสาหกรรม และ

ภูมิปญญาทองถิน่ 

โครงการคลีนิคโอทอป เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

500,000.00 เพื่อใหชุมชนมีรายไดเสริมและ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

การจัดหาเครื่องมือ 

การแปรรูปผลิตภัณฑ 

คาใชจายในการฝก 

อบรมกลุมผูผลิต 

181   ซอมแซมลานคาชุมชนและภูมิทัศนดานหวย

น้ําอุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อใหบริการประชาชนใหมี

รายไดและสถานทีท่ี่ดี 

ลานคาชุมชนและ

ภูมิทัศนดานหวย

น้ําอุน ไดรับการ

ซอมแซม 

182 7.การพฒันาดาน

คุณภาพชีวิตฯ 

ปรับปรุงพืน้ที่ทรงงานพระตําหนกัธงนอยใน

สมเด็จพระเทพฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,240,000.00 เพื่อความสวยงามและความ

สะดวกรวดเร็ว 

พื้นทีท่รงงาน

ตําหนักธงนอยไดรับ

การปรับปรุง 

183   อุดหนุน รพ.นาน ตามโครงการจัดหา

ครุภัณฑทางการแพทย 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

250,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การแพทย รพ.นาน 

ครุภัณฑทาง

การแพทย 

184   ปรับปรุงลานสาธารณะ ต.มวงตึ๊ด ม.4 

 ต.มวงตึ๊ด อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่

ใหมีความสวยงาม 

ลานสาธารณะ   

ขนาด  40 ม * 60 ม. 

185   โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

700,000.00 เพื่อใหเด็กไดสนกุสนาน จัดกิจกรรมการ

เรียนรูของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดนาน 

186   การแขงขันกฬีาเชื่อความสามัคคีระหวาง 

การบริหารสวนจงัหวัดหรือการแขงขันกฬีา

เช่ือมความสัมพันธ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

500,000.00 เพื่อเช่ือมความสัมพันธของคน

ในองคกร 

การแขงขันกีฬา

องคการปกครอง  

สวนทองถิ่นใน

จังหวัด 

187   โครงการฝกอบรมสมัมนาอาสาสมัครเฝา

ระวังประจําหมูบานจังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อความปลอดภยัในหมูบาน

และความมีระเบียบ 

อาสาสมัคร เฝาระวัง

ประจําหมูบาน มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น 

188   การจัดการแขงขันกฬีา ในพืน้ที่จังหวัดนาน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

400,000.00 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ของนักกฬีา 

การจัดแขงขันกฬีา 

189   โครงการฝกอบรมการพูดออกเสียงตามสาย 

หอกระจายขาวในหมูบานของกํานนั/

ผูใหญบานในพื้นที่ จ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อใหประชากรในหมูบาน

ไดรับรูขาวสารตางๆ 

การพูดออก เสียง

ตามสายหอกระจาย

ขาวในหมูบานดีขึ้น 

190   สนับสนนุและสงเสริมกิจกรรมลกูเสือ

ชาวบานจังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

50,000.00 เพื่อสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ

ชาวบาน 

ชาวบานไดรับความรู

ความเขาใจ เกี่ยวกับ

ลูกเสือชาวบาน 

191   สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผูดูแล

เด็กใน จ.นานเพือ่เพิ่มศักยภาพการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อใหผูดูแลเด็กไดรับความรู

แลวนําไปสอนใหแกเด็ก 

ผูดูแลเด็กมีความรู

ความสามารถใน           

หนาที่เพิ่มขึ้น 
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192   สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผูนํา

ชุมชนในจังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

2,000,000.00 เพื่อเพิม่ศักยภาพของผูนําใน

ชุมชน 

ศักยภาพการ

ปฏิบัติงานตาม

หนาทีใ่นชุมชนดีขึ้น 

193   ปรับปรุงอาคารหอประชุมบานผาขวาง ม.4 

ต.บอ อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 117,300.00 เพื่อความปลอดภยั อาคารหอประชุม

บานผาขวาง ไดรับ

การปรับปรุง. 

194   กอสรางสนามกีฬากลางประจํา ต.ผาทอง  

ม.8 ต.ผาทอง อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

2,000,000.00 เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาใหมี

คุณภาพมากขึน้ 

สนามกฬีาพรอมลู

ว่ิงและลานกฬีา 

195   โครงการรณรงคและประชาสมัพนัธการ

ปองกนัและแกไขปญหา ยาเสพติดสําหรับ

เยาวชน 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให 

250,000.00 เพื่อรวมกนัรณรงคแกไขปญหา

ยาเสพติด 

ประชาชนมีความรู 

เขาใจการปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติด 

196   โครงการปลูกหญาแฝกเฉลมิพระเกียรติ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อรวมกนัเฉลมิพระเกียรต ิ การปลูกหญาแฝก

เฉลิมพระเกยีรติ 

197   ปรับปรุงพืน้ที่ลานกฬีาหมูบานบานสองแคว 

ม. 5 ต.สะเนียน อ.เมือง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 เพื่อปรับปรุงลานกฬีาภายใน

หมูบาน 

ลานกฬีาหมูบาน

บานสองแควไดรับ

การปรับปรุง 

198   จัดงานและการสงเสริมอาชีพครอบครวั

ทหารผานศึกของจังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

400,000.00 เพื่อชวยเหลอืครอบครัวของ

ทหารผานศึก 

การจัดงานวัน

สําคัญของทหารผาน

ศึก/ การฝกอบรม

อาชีพครอบครัว 

199   สนับสนนุและสงเสริมกิจกรรมหรืออาชีพ

เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของผูสูงอายุใน

จังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อสนบัสนนุอาชีพใหแก

ประชาชน 

การฝกอบรมหรือ

จัดกิจกรรม 

200   สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุม

พัฒนาสตรีจังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

2,500,000.00 เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมกลุม

พัฒนาสตร ี

การจัดกิจกรรมวัน

สําคัญตางๆของกลุม

พัฒนาสตร ี

201   โครงการจัดประชุมประชาคมในการจัดทํา

แผนพฒันาขององคการบริหารสวนจงัหวัด

นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อจัดประชุมประชาคม แผนพฒันา อบจ.

นาน ที่มาจาก

ประชาชนจัดประชุม 

202   โครงการเสรมิสรางศักยภาพเครอืขาย

สุขภาพประชาชนจงัหวัดนานแบบบูรณา

การประจําป 2551 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

เครือขายสุขภาพประชาชน 

การฝกอบรม

สัมมนาศึกษาดูงาน 

203   โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆที่

มีพื้นที่ดําเนนิงานในจังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อสนบัสนนุการจดักิจกรรม

โครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

โครงการอนัเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ

ไดรับการสนับสนุน 

204   อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมจริม ตาม

โครงการแขงขันกฬีาอ.แมจริม ชิงถวย

พระราชทาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อแขงขันกฬีาชิงถวย

พระราชทาน 

การแขงขันกฬีา

อําเภอแมจริงชิงถวย

พระราชทาน 

205 7. การพฒันาดาน

คุณภาพชีวิต ฯ 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ

ตามโครงการจัดงานรําลึกวีรกรรม 17 ทหาร

กลา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อจัดงานรําลึกวีรกรรม 17 

ทหารกลา 

การจัดงานรําลึก

วีรกรรม 17 ทหาร

กลา 
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206   อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนาน ตาม

โครงการนานรวมพลังสรางเสริมสุขภาพ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

600,000.00 เพื่อสงเสริมการกีฬานันทนาการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การสงเสรมิการ

กีฬาและนนัทนาการ 

207   อุดหนุนเรอืนจําจังหวัดนานตามโครงการ

อบรมใหความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง

และโรคเบาหวาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

20,000.00 เพื่ออบรมใหความรูเร่ืองโรค

ความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวาน 

การอบรมใหความรู

เร่ืองโรคความดันโลหิต

สูงและโรคเบาหวาน 

208   อุดหนุนโรงเรียนบานวังยาว ต.ปาคาหลวง 

อ.บานหลวง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บ และจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อจัดงานแขงขนักฬีา/กรีฑา

เยาวชนในเขต อ.บานหลวง 

จัดงานแขงขนักฬีา/

กรีฑาเยาวชนในเขต 

อ.บานหลวง 

209   กอสรางสวนสาธารณะหนาฝายกุน ต.เชียง

ของ อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

300,000.00 เพื่อสรางสวนสาธารณะเปนที่

พักผอน 

สวนสาธารณะหนา

ฝายกุน 

210   ปรับปรุงซอมแซมสนามกฬีา อ.นานอย เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

525,000.00 เพื่อซอมแซมสนามกีฬา สนามกีฬา อ.นานอย

ไดรับการซอมแซม 

211   จัดซ้ือเวทีมวยชนิดเคลื่อนยายไดขนาด 7*7 

เมตรพรอมอุปกรณ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อซ้ือเวทมีวยเคลือ่นที ่ เวทีมวย/ อุปกรณ

จํานวน 1 ชุดสําหรับ

ใชใจการจัดกิจกรรม 

212   คาปรับปรุงสวนสาธารณะประจํา ต.แสน

ทอง บ.นาหนนุ ม.1 ต.แสนทอง อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดอื่น ๆ 

850,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสถานที ่ สวนสาธารณะ

ไดรับการปรับปรุง 

213   กอสรางอาคารแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรประจํา อ.บอเกลือ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000.00 เพื่อกอสรางอาคารแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

อาคารแปรรูปผลผลิต  

ทางการเกษตรประจํา 

อ.บอเกลือ 

214   กอสรางสนามกีฬาอเนกประสงคบานน้ํารี

พัฒนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การบํารุงรักษาสายทางทีก่อง

ชาง อบจ.นานไดกําหนด 

สนามกฬีา

อเนกประสงคบานน้ํา

รีพัฒนา 

215 8. การพฒันาดาน

การบริหารจัดการ 

และการบริการ 

วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนเพื่อ

สนับสนนุการเรียนการสอนประชาชนทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป 9,000,000.00 เพื่อพฒันาและสนบัสนุนการ

เรียนการสอนนักเรยีน เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป 

มีวัสดุอุปกรณสื่อ

การเรียนการสอน 

216   จัดซ้ือเกาอี้เบาะนวม เงินอุดหนุนทั่วไป 450,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใชบริการ 

เกาอี้เบาะนวม 

จํานวน 600 ตัว 

217   คาจัดซ้ือครุภัณฑการเรียนการสอนทางไกล

ผานดาวเทียม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 เพื่อใชเปนสื่อการเรยีนการสอน มีครุภัณฑการเรียน

การสอน 

218   จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร ระดับ

XGA ขนาดไมนอยกวา 3400 ANSI 

เงินอุดหนุนทั่วไป 190,000.00 เพื่อใชเปนสื่อและอาํนวยความ

สะดวกในการบริการ 

เครื่องมัลติมีเดีย  

โปรเจกเตอร 1 เครื่อง 

219   จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

60,000.00 เพื่อใชเปนสื่อกลางและการ

ใหบริการอํานวยความสะดวก 

เครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ  1 ชุด 

220   จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตาม

โครงการ คอมพิวเตอรเพื่อนอง ครั้งที่ 6 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

2,000,000.00 สงเสริมและสนับสนุนตาม

โครงการ 

เครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ 

221   จัดซ้ือรถโดยสาร (รถตู) เงินอุดหนุนทั่วไป 1,468,000.00 เพื่อการโดยสารขนสงและการ

คมนาคม 

รถโดยสาร (รถตู)

จํานวน 1 คัน 

222   จัดซ้ือรถลาดยางแอสฟลท จํานวน 1 คัน เงินอุดหนุนทั่วไป 3,800,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใชบริการ 

รถลาดยางแอสฟลท 

จํานวน 1 คัน 

223   จัดซ้ือถังน้ําพลาดสติกพรอมขาตั้งเหลก็ เงินอุดหนุนทั่วไป 1,995,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใชบริการ 

ถังน้ําพลาดสติก

พรอมขาตั้งเหล็ก



 
 

- 20 - 

  
ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ งบตามขอบัญญัติ วัตถุประสงค ผลผลิต 

จํานวน 285 ชุด 

224   ปรับปรุงภูมิทัศนหนาสํานักงาน อบจ.นาน เงินอุดหนุนทั่วไป 248,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่

ใหมีความสวยงาม 

ภูมิทัศนหนา สนง.

อบจ.นาน ไดรับการ

ปรับปรุง 

225   จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใชบริการ 

เครื่องขยายเสียง

พรอมลําโพง 

226   โครงการ อบจ.เคลื่อนที ่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อสรางความสมัพนัธและ

เพิ่มขวัญกําลงัใจใหแกราษฎร 

ในเขต จ.นาน 

ความสัมพนัธกับ

ภาครัฐและขวัญ 

กําลังใจราษฎร  

ในเขต จ.นานดีขึ้น  

227   โครงการฝกอบรมศิลปะการพูดของ

ขาราชการลูกจางประจําและพนกังานจาง

ของ อบจ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อฝกอบรมศิลปะการพูดของ

ขาราชการลูกจางประจําและ

พนักงานจางของ อบจ.นาน 

การฝกอบรมสัมมนา 

และทัศนศึกษาดูงาน 

228   โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเมอืง การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 

การฝกอบรมสัมมนา 

และทัศนศึกษาดูงาน 

229   โครงการอบรมสมัมนาทัศนศึกษาดงูานของ

บุคลากร เพื่อเตรียมรองรับการปฏิบัติหนาที่

ตามภารกิจ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อการทํางานของบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ 

การฝกอบรม

สัมมนา และทัศน

ศึกษาดูงาน 
230   โครงการพฒันาฐานขอมูลเพือ่การ

บริหารงานของอบจ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

100,000.00 เพื่อพฒันาฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารงานของอบจ.นาน 

การฝกอบรม

สัมมนา และทัศน

ศึกษาดูงาน 
231   จัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

10,000.00 เพื่อจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก โตะทํางานเหล็ก 

ขนาด 4 ฟุต  2 ตัว 

232   จัดซ้ือเกาอี้ชนิดหุมดวยหนัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

19,000.00 เพื่อจัดซ้ือเกาอี้ชนิดหุม 

ดวยหนัง 

เกาอี้ชนิดหุมดวย

หนัง PVC บุนวม 

233   จัดซ้ือเกาอี้ชนิดบุนวม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

2,800.00 เพื่อจัดซ้ือเกาอี้ชนิดบุนวม เกามีพนักพิง มีลอ

หมุน มีที่พักแขน 2 ตัว 

234   จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่น

กระจก 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

7,000.00 เพื่อจัดซ้ือตูเหล็กเกบ็เอกสาร

ชนิดบานเลื่อนกระจก 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร

ขนาด 4ฟุต  2  ตู 

235   จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นทึบ เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อจัดซ้ือตูเหล็กเกบ็เอกสาร

ชนิดบานเลื่อนทึบ 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร

ขนาด 4ฟุต  2 ตู 

236   จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อจัดซ้ือตูเหล็กเกบ็เอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร 

ขนาด 3 ลิ้นชัก  2 ตู 

237   จัดซ้ือตูไมสําหรับใสเอกสารเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 เพื่อจัดซ้ือตูไมสําหรบัใส

เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

ตูไมสําหรับใส

เอกสาร 

238   จัดซ้ือเครื่องเย็บกระดาษ เงินอุดหนุนทั่วไป 3,700.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องเยบ็กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ

ขนาด 12N/24เย็บ

กระดาษไมนอยกวา

200แผน  1 เครื่อง 
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239   จัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา เงินอุดหนุนทั่วไป 18,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใช

กระดาษธรรมดา 

เครื่องโทรสารแบบ

ใชกระดาษธรรมดา

สงเอกสารไดครั้งละ 

20 แผน 

240   จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน เงินอุดหนุนทั่วไป 7,200.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน เครื่องดูดฝุนพลังสูง

กําลังมอเตอรไมนอย

กวา 1500 วัตต 

241   จัดซ้ือเครื่องพมิพเลเซอรสี เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรส ี เครื่องพมิพเลเซอร

พิมพขาว-ดํา 8/ สี        

8แผน/นาท ี

242   จัดซ้ือเครื่องพมิพ(printer) เงินอุดหนุนทั่วไป 13,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ(printer) เครื่องพมิพ

(printer) 2 เครื่อง 

243   จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ  3 ชุด 

244   จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร NoteBook พรอม

อุปกรณ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 42,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 

NoteBook 

เครื่องคอมพิวเตอร 

NoteBook พรอม

อุปกรณ  1 ชุด 

245   จัดซ้ือผามานประต ู เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000.00 เพื่อจัดซ้ือผามานประตู ผามานประตู ขนาด 

195 * 210 ซม. 

246   จัดซ้ือผามานหนาตาง เงินอุดหนุนทั่วไป 5,700.00 เพื่อจัดซ้ือผามานหนาตาง ผามานหนาตาง

ขนาด 215 * 170 ซม. 

247   จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 

XGA 

เงินอุดหนุนทั่วไป 243,500.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ขนาดไม

นอยกวา 3400 ANSI 

Lumans 

248   จัดซ้ือโทรโขง(Megaphone)ขนาดปากกวาง

ไมนอยกวา 9 นิ้ว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,400.00 เพื่อจัดซ้ือโทรโขง

(Megaphone) 

 โทรโขง(Megaphone) 

2 เครื่อง 

249   จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงระบบบันทึกแบบ 

LPEC 

เงินอุดหนุนทั่วไป 11,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องบนัทึกเสียง

ระบบบันทกึแบบ LPEC 

เครื่องบันทึกเสียง 1 

เครื่อง 

250   จัดซ้ือเครื่องเลนและบันทึกแผน DVD เงินอุดหนุนทั่วไป 24,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องเลนและบันทึก

แผน DVD 

เครื่องเลนและบันทึก 

แผน DVD  1 เครื่อง 

251   จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงระบบบันทึกเสยีง

อัตโนมัติ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,500.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องบนัทึกเสียง

ระบบบันทกึเสียงอตัโนมัติ 

เครื่องบันทึกเสียง 1 

เครื่อง 

252   โครงการนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 

พบผูนําทองถิ่นในเขตจังหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

300,000.00 เพื่อพบผูนําทองถิน่ในเขต

จังหวัดนาน 

การจัดอบรม

สัมมนา 

253   โครงการเสรมิสรางความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย 

การจัดอบรม

สัมมนา 

254   โครงการรณรงคและประชาสมัพนัธการ

เลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา อบจ. 

และการเลอืกตัง้ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธ

การเลือกตัง้ 

การจัดอบรม

สัมมนา 
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255   โครงการประชุมสภาองคการบรหิารสวน

จังหวัดรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจงัหวัดนาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

50,000.00 เพื่อประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ในเขต

จังหวัดนาน 

การประชุมสภา 

อบจ.นานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดนาน 

256   สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ใน จ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

500,000.00 เพื่อสงเสริมสนับสนนุการจัด

กิจกรรมของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน 

การฝกอบรม

สัมมนาการพฒันา

ประสิทธิภาพของ

อาสาสมัคร 

257   โครงการประชุมและการดําเนินกิจกรรม 

ตาง ๆ อันเกี่ยวเนือ่งกับภารกิจ อํานาจ 

หนาที่ของอบจ.นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

500,000.00 เพื่อการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ 

อันเกี่ยวเนือ่งกบัภารกิจ อํานาจ

หนาที่ของ อบจ.นาน 

การสนับสนุนศูนย

ประสานแผนพฒันา

ทองถิน่จังหวัดนาน 

258   อุดหนุนสมาคมองคการบริหารสวนจงัหวัด

นานแหงประเทศไทย 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

125,000.00 เพื่ออุดหนุนสมาคมองคการ

บริหารสวนจังหวัดนานแหง

ประเทศไทย 

สมาคม อบจ.นาน

แหงประเทศไทย

ไดรับการสนับสนุน 

259   อุดหนุนสํานักงานทองถิน่จังหวัดนานตาม

โครงการจัดงานนทิรรศการผลงาน อบจ.

นาน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

200,000.00 เพื่ออุดหนุนสํานกังานทองถิน่

จังหวัดนานตามโครงการจัด

งานนทิรรศการผลงาน อบจ.

นาน 

การจัดงาน

นิทรรศการผลงาน

องคการปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดนาน 

260   อุดหนุนพิพธิภณัฑสถานแหงชาตินานตาม

โครงการพพิิธภณัฑสัญจร:สื่อเพื่อการเรียนรู

เคลื่อนที ่

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

80,000.00 เพื่ออุดหนุนพิพธิภณัฑสถาน

แหงชาตินาน 

พิพิธภณัฑสญัจร:

สื่อเพื่อการเรียนรู

เคลื่อนที ่ไดรับการ

สนับสนนุ 

261   อุดหนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดนาน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

200,000.00 เพื่ออุดหนุนสํานกังานเกษตร

จังหวัดนาน 

การสัมมนาศึกษาดู

งานคณะผูบริหาร

ขาราชการของ

องคการบรหิารสวน

จังหวัดนาน 

262   อุดหนุนสํานักงานขนสงจังหวัดนานตาม

โครงการเรงรัดการจัดเก็บรายไดภาษีรถ 

คางชําระ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

200,000.00 เพื่ออุดหนุนสํานกังานขนสง

จังหวัดนานตามโครงการเรงรัด

การจัดเก็บรายไดภาษีรถคาง

ชําระ 

การเรงรัดการ

จัดเก็บรายไดภาษีรถ

คางชําระประจําป

งบประมาณ 2551 

263   อุดหนุนวทิยาลัยเทคนิคนานตามโครงการ 

30 ปอิเล็กทรอนกิสปริทรรศน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

250,000.00 เพื่ออุดหนุนวทิยาลยัเทคนิค

นานตามโครงการ 30 ป

อิเล็กทรอนิกสปริทรรศน 

การฝกอบรมหรือ

จัดกิจกรรม 

264   ทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

1,000,000.00 เพื่อทูลเกลาฯถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ทูลเกลาฯถวาย

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 

265   จัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

7,500.00 เพื่อจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก โตะทํางานเหล็ก

ขนาด 5 ฟุต 

266   จัดซ้ือเกาอี้ทํางานชนิดบุนวม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

2,500.00 เพื่อจัดซ้ือเกาอี้ทํางานชนิด 

บุนวม 

เกาอี้ทํางานชนิดบุ

นวมมีลอหมุนมพีนกั

พิงสามารถปรับระดับ 
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สูง – ตํ่าได  1 ตัว 

267   จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน ชนิดบุนวม เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000.00 เพื่อจัดซ้ือเกาอี้ทํางาน ชนิด 

บุนวม 

เกาอี้ทํางานชนิดบุ

นวมมีลอหมุน มีพนัก

พิงสามารถปรับระดับ 

สูง - ตํ่าได   1 ตัว 

268   ฝกอบรมพนักงานบรรเทาสาธารณภยั            

อปพร. รวมถงึอาสาสมัคกูชีพ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

450,000.00 เพื่อฝกอบรมพนักงานบรรเทา

สาธารณภัย อปพร. 

การฝกอบรม อปพร.

และอาสาสมัครกูชีพ 

269   ฝกอบรมคอมพิวเตอรเจาหนาที่กองชาง

หลักสูตรการเขยีนแบบดวยคอมพิวเตอร

ช้ันสูง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

200,000.00 เพื่อฝกอบรมคอมพิวเตอร

เจาหนาที่กองชางหลักสูตรการ

เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรช้ันสูง 

การฝกอบรม

เจาหนาที่กองชาง 

270   จัดซ้ือตูเหล็กล็อกเกอรชนิด 3 ชอง เงินอุดหนุนทั่วไป 14,500.00 เพื่อจัดซ้ือตูเหล็กลอ็กเกอร 

ชนิด 3 ชอง 

ตูเหล็กล็อกเกอร  

ชนิด 3 ชอง ขนาด 

0.45 * 0.90 * 1.80  ม. 

271   คาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 16,000.00 เพื่อคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก โตะทํางานเหล็ก

ขนาด 0.70 * 1.50  ม. 

272   จัดซ้ือเกาอี้ทํางานมลีอเลื่อนมีพนักพงิสงู เงินอุดหนุนทั่วไป 7,600.00 เพื่อจัดซ้ือเกาอี้ทํางานมี

ลอเลื่อนมีพนักพงิสงู 

เกาอี้ทํางานมีลอ 

เลื่อนมีพนักพิงสูง 2 ตัว 

273   จัดซ้ือตูเก็บแบบแปลน เงินอุดหนุนทั่วไป 165,000.00 เพื่อจัดซ้ือตูเก็บแบบแปลน ตูเก็บแบบแปลน –

ขนาด 1.40 ม. 

274   จัดซ้ือเครื่องตัดกระดาษพิมพ เงินอุดหนุนทั่วไป 32,100.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องตัด

กระดาษพิมพ 

เครื่องตัดกระดาษ 

พิมพ  1 เครื่อง 

275   เพื่อเปนคาจัดซ้ือเครื่องพมิพแบบแปลน 

ระบบน้ํายาสําเร็จรูป 

เงินอุดหนุนทั่วไป 203,300.00 เพื่อคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบ

แปลน ระบบน้ํายาสําเร็จรูป 

เครื่องพมิพแบบ

แปลน 1 เครื่อง 

276   จัดซ้ือเครื่องพมิพ(Printer) เงินอุดหนุนทั่วไป 14,900.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ(Printer) เครื่องพมิพ

(Printer)พิมพขาว - 

ดํา 196 แผน/นาท ี

277   จัดซ้ือเครื่องพมิพ/พลอตเตอร เงินอุดหนุนทั่วไป 102,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ/ 

พลอตเตอร 

เครื่องพมิพ/พลอต

เตอร 1 เครื่อง 

278   จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบ

ขอแข็ง 

เครื่องตัดหญาแบบ

ขอแข็ง 10 เครื่อง 

279   จัดซ้ือโทรทัศนสีชนดิจอแบน เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 เพื่อจัดซ้ือโทรทัศนสชีนิดจอแบน โทรทัศนสีชนิดจอ

แบน ขนาด 21 นิ้ว 

280   จัดซ้ือเครื่องเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

(Fitness)สําหรับเสริมสรางสมรรถภาพทาง

รางกายใหแกประชาชน จ.นาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,970,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องเสรมิสราง

สมรรถภาพทางกาย(Fitness) 

อุปกรณฝก

กลามเนือ้ทุกสวน 

281   จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง

พรอมลําโพง 

เครื่องขยายเสียง 

สเตอริโอเพาเวอร

มิกเซอรมอสเฟท มี

เอ็คโค และอีคิวในตัว 

282   จัดซ้ือลอวัดระยะทางวัดไกล9999เมตร เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000.00 เพื่อจัดซ้ือลอวัดระยะทางวัด

ไกล 9999 เมตร 

ลอวัดระยะทางวัด

ไกล 2 ชุด 
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283   จัดซ้ือรถยนตบรรทกุ (ดีเซล) เงินอุดหนุนทั่วไป 660,000.00 เพื่อจัดซ้ือรถยนตบรรทุก 

(ดีเซล) 

รถยนตบรรทุก 

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ขับเคลื่อน 4 ลอ  

284   จัดซ้ือเรือเหล็กพรอมติดตั้งเครื่องยนต

เบนซินชนิดติดทายเรือ มีคันบังคับเลี้ยวติด

กับเครื่องยนต 

เงินอุดหนุนทั่วไป 639,000.00 เพื่อจัดซ้ือเรือเหลก็พรอมติดตั้ง

เครื่องยนตเบนซินชนิดติดทาย

เรือ 

เรือเหล็กพรอม

ติดตั้งเครื่องยนต

เบนซิน 3 ลํา 

285   จัดซ้ือเตนทโครงสราง หลงัคาผาใบ ชนดิ 

 2 ชอง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 85,000.00 เพื่อจัดซ้ือเตนทโครงสราง 

หลังคาผาใบ ชนิด 2 ชอง 

เตนทโครงสราง 

หลังคาผาใบ  ยาว 8 ม. 

286   กอสรางหอกระโดด ตชด.325 อ.เชียงกลาง เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 เพื่อกอสรางหอกระโดด ตชด.

325 อ.เชียงกลาง 

หอกระโดด ตชด.

325  สูง 12.9 ม. 

287   โตะทํางานเหล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 58,000.00 เพื่อซ้ือโตะทํางานเหล็ก โตะทํางานเหล็ก

ขนาด 4 ฟุต 

288   โตะทํางานเหล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 39,500.00 เพื่อซ้ือโตะทํางานเหล็ก โตะทํางานเหล็ก

ขนาด 5 ฟุต 

289   เกาอี้ทํางาน เงินอุดหนุนทั่วไป 23,800.00 เพื่อซ้ือเกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางานชนิดบุ

นวมมีลอหมนุ มี

พนักพิง 

290   ช้ันวางแฟมเหลก็ เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000.00 เพื่อซ้ือช้ันวางแฟมเหล็ก ช้ันวางแฟมเหลก็

ขนาด 40 ชอง 

291   เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อซ้ือเครื่องถายเอกสารระบบ

ดิจิตอล 

เครื่องถายเอกสาร

ระบบดิจิตอล ความ 

เร็ว 20แผนตอนาท ี

292   เครื่องพมิพสําเนาระบบดิจิตอล เงินอุดหนุนทั่วไป 96,000.00 เพื่อซ้ือเครื่องพมิพสาํเนาระบบ

ดิจิตอล 

เครื่องพมิพสําเนา

ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียด  300 * 300 

จุดตอตารางนิ้ว 

293   ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ช้ัน เงินอุดหนุนทั่วไป 5,500.00 เพื่อซ้ือตูเหล็กเกบ็เอกสารแบบ 

2 ช้ัน 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร

แบบ 2 ช้ัน 

294   เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน เงินอุดหนุนทั่วไป 288,000.00 เพื่อซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวนชนิดแขวน 

เครื่องปรับอากาศ 6 

เครื่อง 

295   เกาอี้พลาสติกแบบมีพนกัพงิ เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อซ้ือเกาอีพ้ลาสติกแบบมี

พนักพิง 

เกาอี้พลาสติกแบบ

มีพนกัพงิ 250 ตัว 

296   เครื่องคอมพิวเตอร Note Book พรอม

อุปกรณ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 เพื่อซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร

พรอมอุปกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร 

Note Book พรอม

อุปกรณ  4 ชุด 

297   เครื่องคอมพิวเตอร Note Book พรอม

อุปกรณ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 35,000.00 เพื่อซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร 

Note Book พรอมอปุกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร 

Note Book พรอม

อุปกรณ 1 ชุด 

298   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับทําหนาที่เปน

เครื่องแมขาย ควบคุมระบบอนิเตอรเนต็

พรอมอุปกรณ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อใหทาง รร.มอีินเตอรเน็ต 

ใชในการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอรวน 

1 ชุดสําหรับ โรงเรียน

ตาลชุม 
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299   รถบรรทุก (ดีเซล) เงินอุดหนุนทั่วไป 610,000.00 เพื่อซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)0  รถยนตบรรทกุ 

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ขับเคลื่อน 4 ลอ 

300   กลองถายภาพนิง่ระบบดิจิตอล เงินอุดหนุนทั่วไป 22,000.00 เพื่อซ้ือกลองถายภาพนิง่ระบบ

ดิจิตอล 

กลองถายภาพนิง่   

ระบบดิจิตอล 

301   ช้ันวางหนังสอืทําดวยไม เงินอุดหนุนทั่วไป 28,000.00 เพื่อซ้ือช้ันวางหนังสือทําดวยไม ช้ันวางหนังสอืทํา

ดวยไม ยาว 150 ซม. 

302   เบาะยืดหยุน เงินอุดหนุนทั่วไป 18,000.00 เพื่อซ้ือเบาะยืดหยุน เบาะยืดหยุน  6 ชุด 

303   โตะเทเบิ้ลเทนนิสขนาดมาตรฐาน เงินอุดหนุนทั่วไป 18,600.00 เพื่อซ้ือโตะเทเบิล้เทนนิสขนาด

มาตรฐาน 

โตะเทเบิ้ลเทนนิส         

6 ตัว 

304   โตะเกาอี้นกัเรียนเดีย่ว สําหรับโรงเรียนตาล

ชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อซ้ือโตะเกาอี้นกัเรียนเดี่ยว 

สําหรับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

โตะเกาอี้นกัเรียน

เด่ียว  150 ชุด 

305   โตะอาหารพรอมเกาอี้ เงินอุดหนุนทั่วไป 52,500.00 เพื่อจัดซ้ือโตะอาหารพรอมเกาอี ้ โตะอาหารพรอม

เกาอี้  15 ชุด 

306   อัฒจันทรสําหรับเชียรกีฬา เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 เพื่อจัดทําอัฒจันทรสําหรับ

เชียรกีฬา 

อัฒจันทรสําหรับ

เชียรกีฬา ยาว 9 ม. 

307   เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 เพื่อซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร

พรอมอุปกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ  2 ชุด 

308   โตะเกาอี้นกัเรียนเดีย่วสําหรับโรงเรียนตาล

ชุมพิทยาคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อจัดซ้ือโตะเกาอีน้ักเรียน

เด่ียวโรงเรยีนตาลชมุพิทยาคม 

โตะเกาอี้นกัเรียน

เด่ียว  150 ชุด 

309   โตะอาหารพรอมเกาอี้ เงินอุดหนุนทั่วไป 52,500.00 เพื่อจัดซ้ือโตะอาหารพรอมเกาอี ้ โตะอาหารพรอม

เกาอี้  15 ชุด 

310   อัฒจันทรสําหรับเชียรกีฬา เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 เพื่อจัดทําอัฒจันทรสําหรับ

เชียรกีฬา 

อัฒจันทรสําหรับ

เชียรกีฬา ยาว 9 ม. 

311   โตะทํางานเหล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก โตะทํางานเหล็ก 2 ตัว 

312   เกาอี้ทํางาน เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000.00 เพื่อจัดซ้ือเกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน 2 ตัว 

313   เกาอี้ทํางาน เงินอุดหนุนทั่วไป 3,500.00 เพื่อจัดซ้ือเกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน 1 ตัว 

314   ตูเหล็กเก็บเอกสาร เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อจัดซ้ือตูเหล็กเกบ็เอกสาร เหล็กเก็บเอกสาร 4 ตู 

315   ตูเหล็กเก็บเอกสาร เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 เพื่อจัดซ้ือตูเหล็กเกบ็เอกสาร เหล็กเก็บเอกสาร 3 ตู 

316   จัดซ้ือโทรโขง (Megaphone) เงินอุดหนุนทั่วไป 2,100.00 เพื่อจัดซ้ือโทรโขง (Megaphone) โทรโขง  2 เครื่อง 

รวม  ตั้งงบประมาณ  8 ยุทธศาสตร  316 โครงการ  175,373,000.00 บาท 
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แผนภูมิ แสดงโครงการในขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

41,555,600

10,986,000

40,427,000

18,835,900

7,710,000

600,000

19,142,300

36,116,200

โครงการในขอบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็ง
ในภาคการเกษตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และ
การสรางสังคมที่เขมแข็ง    
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการบริการ    

 

  การใชจายงบประมาณ   ดูจาก  R13 
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 95 โครงการ จํานวนเงิน  

89,444,500.00 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 95 โครงการ จํานวนเงิน  89,444,000.00 ลานบาท  

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/   
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ  

 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

2. การพัฒนาดานการทองเที่ยว     

3. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร 

4. การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม     

5. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม     

7. การพัฒนาดานคุณภาพชวีิต และการสรางสงัคมฯ     

8. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการบรกิาร    

 

24 

5 

37 

8 

3 

6 

12 

 

19,749,000.00 

8,123,500.00 

28,126,500.00 

6,490,700.00 

3,973,500.00 

3,902,800.00 

19,078,500.00 

 

24 

5 

37 

8 

3 

6 

12 

 

19,749,000.00 

8,123,500.00 

28,126,500.00 

6,490,700.00 

3,973,500.00 

3,902,300.00 

19,078,500.00 

รวม 95 89,444,500.00 95 89,444,000.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ที่มีการ

กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1 1.การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางถนนลูกรังบานแหน 

ม.1 ต.ผาทอง บ.ฮวก ม.4  

ต.แสนทอง อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000.00 1,198,500.00 พ.ค.-51 9/11/2551 120 

2  ปรับปรุงถนนเชื่อมตตอ 

ตําบลระหวาง บาน ม.7 

ต.แงง อ.ปว บ.ต๊ึด ต.เชียง

คาน อ.เชียงกลาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 300,000.00 21/2551 15/12/2550 120 

3  กอสรางฐานถังเก็บน้ําฝน เงินอุดหนุนทั่วไป 562,600.00 560,000.00 100/2551 22/5/2551 120 

4  กอสรางถนน คสล. บ.ศาลา  

- บ.เฮ้ีย ต.ศิลาแลง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,600,000.00 1,599,000.00 45/2551 5/4/2551 120 

5  กอสรางถนนจาก อางหอย  

ม.4 ต.ปงสนุก-บ.วังตูบ 

ต.แมสา อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 1,998,000.00 24/2551 3/1/2551 120 

6  ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บ.ม.4 

ม.10 ต.บอ อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,900,000.00 1,899,000.00 96/2551 14/5/2551 120 

7  ปรับปรุงถนนกรวดทราย

เช่ือมระหวาง บ.กอก             

ต.ทานาว-บ.รองตอง ต.มวง

ต๊ึด  อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 399,500.00 17/2551 7/12/2550 120 

8  ปรับปรุงถนนเชื่อม บ.ขึ่งใต - 

ทางหลวงหมายเลข1162 กม

10 - 11 ต.น้ํามวบ 

อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 1,998,500.00 28/2551 11/1/2551 120 

9  ปรับปรุงถนนลูกรัง บ.นาผา 

ม.7 ต.กองควาย – 

ต.นาซาว อ..เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 599,500.00 103/2551 22/5/2551 150 

10  ปรับปรุงถนนลูกรัง บ.นาแหว 

ม.11 ต.กองควาย  

อ.เมือง - ต.นาเหลือ  

อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000.00 799,500.00 103/2551 23/5/2551 150 

11  คาปรับปรุงถนนเชื่อม

ระหวาง บ.หวยยื่น ม.2 

ต.บอ อ.เมือง - บ.ผาสิงห       

ม.4 ต.ผาสิงห อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

400,000.00 399,500.00 118/2551 1/7/2551 120 

12  ปรับปรุงถนนดิน บ.หาดปลา

แหง ม.9 ต.บอ อ.เมือง เช่ือม

ถึงบ.หวยโปง ม.8                  

ต.ตาลชุม อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 599,500.00 120/2551 1/7/2551 120 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

13  กอสรางถนนลูกรังเช่ือม

ระหวาง บ.ซาวหลวง ม.5 

ต.สวก - บ.นวราษฎ ม.5        

ต.นาซาว อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 149,000.00 112/2551 3/6/2551 120 

14  ปรับปรุงถนนสายเชื่อม

ระหวางตําบล บ.วังแข ม.2 

ต.แมสา - บ.หวยสันทราย      

ม.4 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 199,000.00 45/2551 12/2/2551 120 

15  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ        

ลงกรวดทราย บ.ดอนดูพงษ      

ม.4 ต.ดูพงษ อ.สันติสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

225,000.00 224,000.00 106/2551 27/5/2551 120 

16  กอสรางถนน คสล.บ.แสงดาว

ม.2 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

480,000.00 479,000.00 34/2551 30/1/2551 120 

17  กอสรางถนน คสล.บ.ใหม

รมเย็น ม.6 ต.น้ําแกนเช่ือม 

บ.กอดแกว ม.4 ต.นาปง     

อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 700,000.00 101/2551 22/5/2551 150 

18  กอสรางถนน คสล.ม, ต,ปว 

เช่ือมตอ ต,วรนคร อ,ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 600,000.00 65/2551 18/3/2551 120 

19  กอสรางถนน คสล.ม.2 ต.ปว 

อ.ปว เช่ือมบานน้ําฮาว             

อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 500,000.00 66/2551 18/3/2551 120 

20  กอสรางถนนคสล.บานสาน

เหลา ม.3 ต.สถาน-บ.หวยปูด 

ม. 9 ต.ภูคา อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 600,000.00 67/2551 18/3/2551 120 

21  กอสรางถนน คสล.ทางเขา 

สูที่ 1 ต.ปากลาง- ม.6 

ต.ศิลาแลง ชมุชนศิลาแลง-ม.

6 ต. ศิลาแลง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

3,700,000.00 1,950,000.00 39/2551 8/2/2551 120 

22  กอสรางถนนลูกรังเช่ือม

ระหวางหมูบาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 300,000.00 108/2551 30/5/2551 120 

23  ปรับปรุงถนนลูกรัง บานวังวา 

หมูที่ 5 ต.ทาวังผา เช่ือมบาน

วังมวง หมูที่ 7 ต.เจดียชัย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 500,000.00 88/2551 29/8/2551 120 

24  ปรับปรุงถนนกรวดทราย

พรอมทอเหลี่ยม คสล.เช่ือม

ระหวางบ.แสงดาว ต.ฝาย

แกว-บ.มวงตึ๊ด อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000.00 1,197,500.00 20/2551 8/12/2550 150 

25 2.การพัฒนาดาน

การทองเที่ยว 

บรูณะลาดยางทางเขาแหลง

ทองเที่ยวเสาดินนานอย  

อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,310,000.00 5,280,000.00 54/2551 21/2/2551 120 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

26  ปรับปรุงถนนลกูรังเขาสูแหลง

ทองเที่ยวน้ําตกดอยหมอก      

ม.6 ต.เรือง อ.เมือง 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

640,000.00 638,000.00 109/2551 31/5/2551 60 

27  กอสรางถนนลูกรังเขาสูแหลง

ทองเที่ยว(ถ้ําหลวงบอน้ํา

ทิพย)ม.9,5 ต.ศรีษะเกษ          

อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

300,000.00 299,500.00 43/2551 9/2/2551 120 

28  กอสรางถนน คสล.เขาสูน้ําตก

ศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,506,000.00 1,506,000.00 55/2551 27/2/2551 120 

29  ปรับปรุงทางเขา - ออก 

อาคารแสดงสินคาบริเวณ 

อณุสรณีย พลเรือน ตํารวจ  

ต.ทุงชาง อ.ทุงชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 400,000.00 29/2551 11/1/2551 120 

30 3.การพัฒนาดาน

การสรางความ

เขมแข็งในภาค

การเกษตร 

กอสรางถนนเขาสูทีท่ํากิน ม.

1,3 ต.ปาคาหลวง อ.บาน

หลวง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 270,000.00 115/2551 14/6/2551 120 

31  กอสรางลําเหมอืงสงน้ํา คสล.

บานน้ําพาง ม.4 ต.น้ําพาง   

อ.แมจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

800,000.00 799,000.00 30/2551 12/1/2551 120 

32  ขุดลอกลําน้ํามวบ ม.2,3 

 ต.พงษ อ.สันติสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

880,000.00 878,500.00 56/2551 28/2/2551 120 

33  ขุดลอกดินหนาฝายหวย

พยอมบานนิคม ม.15             

ต.ฝายแกว กิ่งอ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 785,000.00 784,000.00 49/2551 13/2/2551 120 

34  กอสรางดาด ลําเหมือง คสล.

ลําเหมืองนาอึ่ง ม.1,5 ต.ไชย

วัฒนา อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 600,000.00 90/2551 30/4/2551 120 

35  กอสรางดาดลําเหมอืง คสล.

อางหวยหิน ม.1 ต.เจยดีชัย 

อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 300,000.00 57/2551 4/3/2551 120 

36  ขุดลอกลําเหมืองกลางพรอม

ระบบสงน้ําและถนนเลียบลํา

เหมือง ม.2,4,6,7 ต.ทานาว  

อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,200,000.00 1,199,000.00 86/2551 29/4/2551 120 

37  ขุดลอกหวยน้ําพุ ม.4 ต.ผา

ตอ อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 700,000.00 94/2551 9/5/2551 120 

38  ขุดลอกหนองหลวง บานที่คํ้า 

ม.7 ต.ริม อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,060,000.00 1,058,000.00 36/2551 5/2/2551 120 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

39  ขุดลอกหนองหลวง บานปูคา 

ม.5 ต.ริม อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,000,000.00 998,000.00 38/2551 7/2/2551 120 

40  ขุดลอกสระหวยลม ม.8           

ต.ยม อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,000,000.00 998,500.00 48/2551 13/2/2551 120 

41  ขุดลอกหนองหลวง บานแฮะ 

ม. 8 ต.แสนทอง อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,029,000.00 1,028,000.00 33/2551 26/1/2551 120 

42  คาขุดลอกและพัฒนาแหลง

น้ําลําน้ําปว(สายเกา)ม.3          

ต.เจดียชัย เช่ือมต.แงง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 200,000.00 58/2551 4/3/2551 120 

43  กอสรางถนนดินและถนน

ลูกรังบดอัดแนนเขาสูพื้นที่

การเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,600,000.00 445,000.00 51/25551 15/2/2551 120 

44  ปรับปรุงขยายถนนดินลําลอง เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 499,000.00 105/2551 27/5/2551 120 

45  กอสรางถนนดินลําลองเขา

พื้นที่ทําการเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 299,000.00 52/2551 16/2/2551 120 

46  ปรับปรุงถนนเขาสูที่ ทํากิน

เช่ือม ม.3,4,5 ต.ผาตอ อ.ทา

วังผา-ม.2,9 ต. เจดียชัย อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,800,000.00 1,798,000.00 13/2551 21/11/2550 120 

47  ขุดลอกลําน้ําหิน หวยปาด 

ต.สถาน อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000.00 798,000.00 22/2551 15/12/2550 120 

48  กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ใน

เสนทางถนนลูกรัง ม.3 ต.สะ

เนียน - ม.4 ต.เรือง อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 329,000.00 329,000.00 14/2551 21/11/2550 120 

49  ขุดลอกและปรับปรุง สระน้ํา

ประจําสถานที่ปฏิบัติธรรม

คาพุทธบุตร วัดหนองเจริญ 

ม.6 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 550,000.00 549,000.00 พ.ย.-51 17/11/2550 120 

50  ขุดลอกเปลี่ยนทางน้ําถนน 

ลาดยางเดิมสายบ.ไรไพรวัลย-

บ.สันติภาพ ต.บอ อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 390,000.00 390,000.00 ส.ค.-51 10/11/2550 120 

51  ปรับปรุงถนนพื้นที่

การเกษตรเชื่อม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 299,000.00 เม.ย.-51 9/11/2550 120 

52  กอสรางถนนลูกรังเขาพื้นที่

การเกษตรบ.น้ําโมง ม.5     

ต.ผาตอ อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,800,000.00 1,798,000.00 15/2551 5/12/2550 120 

53  ขุดลอกลําน้ํา บ.หวยลอม 

ม.5 ต.ภูฟา อ.บอเกลือ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 300,000.00 26/2551 5/1/2551 120 

54  กอสรางคลองสงน้าํ คสล.

เพื่อการเกษตร ม.3,4,5       

ต.แงง อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,500,000.00 1,499,000.00 93/2551 8/5/2551 120 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

55  กอสรางฝายน้ําลน คสล.

บ.กลาง ม.4 ต.พระธาตุ         

อ.เชียงกลาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 1,998,500.00 77/2551 19/4/2551 120 

56  ขุดลอกอางเก็บน้ําสวด  

บ.โปรงศรี ม.8 ต.บานฟา 

อ.บานหลวง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,199,000.00 1,199,000.00 63/2551 14/3/2551 120 

57  กอสรางอางเก็บน้ําหวยลาง 

ม.1 ต.แสนทอง อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,100,000.00 1,099,500.00 117/2551 21/6/2551 120 

58  ปรับปรุงถนนลูกรังเขาสูที่ทํา

กิน(สายหวยบะปวก) ม.6 

ต.ขึ่ง เช่ือม ม.10 ต.สาน 

อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 430,000.00 429,000.00 84/2551 29/4/2551 120 

59  ปรับปรุงถนนลูกรังเขาสู

พื้นที่ทํากิน ม.5 - ม.15 

ต.สะเนียน อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 398,000.00 73/2551 2/4/2551 120 

60  ขุดลอกอางเก็บน้ําและ

กอสรางทํานบดิน ม.1 บ.นา

ผา ต.อายนาไลย อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให 

600,000.00 598,000.00 37/2551 6/2/2551 120 

61  ขุดลอกหนองมะลู และขุด

ลอกลําหวยแกว บ.หวยแกว 

ม.5 ต.น้ําปว อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

550,000.00 546,000.00 72/2551 29/3/2551 120 

62  กอสรางอางเก็บน้ํา พรอม

กอสรางทํานบดินหวยตน

ปอง บ.ตาลชุม ม.1 ต.ตาล

ชุม อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 697,000.00 64/2551 15/3/2551 120 

63  ปรับปรุงถนนเขาสูพื้นที่

การเกษตรเชื่อมระหวาง บ.

หนองหา ต.บัวใหญ - บ.น้ํา

สระ ต.น้ําตก อ.นานอย 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

300,000.00 299,000.00 40/2551 8/2/2551 120 

64  ปรับปรุงถนนเพื่อขนถาย

พืชผลทางการเกษตร ม.15 

บ.เขาแกว ต.นาทะนุง อ.นา

หมื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

350,000.00 349,000.00 79/2551 22/4/2551 120 

65  ปรับปรุงถนนเขาสูที่ทํากิน ม.

3,5,6,7 ต.สวด อ.บานหลวง 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

1,000,000.00 998,500.00 47/2551 12/2/2551 120 

66  กอสรางถนนเขาสูที่ทํากิน ม.

1,3 ต.ปาคาหลวง อ.บานหลวง 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 699,000.00 46/2551 12/2/2551 120 

67 4. การพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

จัดซ้ือครุภัณฑสื่อการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 199,700.00 15/2551 19/12/2550 60 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

68   กอสรางเมรุเผาศพบ.ดอน

น้ํายาว ม.10 ต.อวน อ.ปว 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 699,500.00 71/25551 28/3/2551 120 

69   คากอสรางเมรุ บ.นาฝา 

ม.2 ต.จอมพระ อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 699,500.00 61/2551 11/3/2551 120 

70   กอสรางหองน้ําภายใน ร.ร. 

ตาลชุม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 710,000.00 706,000.00 ต.ค.-51 15/11/2550 120 

71   ปรับปรุงอาคารเรียน ร.ร.

ตาลชุม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 592,900.00 587,000.00 ธ.ค.-51 20/11/2550 120 

72   โครงการ คอมพิวเตอรเพื่อ

นองครั้งที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 1,999,000.00 มิ.ย.-51 14/11/2550 120 

73   กอสรางเมรุ บ.นาปง ม.2 

ต.นาปง กิ่ง อ.ภูเพียง 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

900,000.00 900,000.00 91/2551 26/9/2551 120 

74   กอสรางเมรุ บานยู ม.10 

ต.จอมพระ อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 700,000.00 553/2551 19/2/2551 120 

75 5. การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

กอสรางระบบปองกันดิน

พังทลายบริเวณถนนเลี่ยง

เมือง ม.5 ต.ผาสิงห อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,777,000.00 1,777,000.00 60/2551 7/3/2550 120 

76   คากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

พัง ม.2 และ ม.7 ต.ผาตอ  

อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายได 

อื่น ๆ 

1,500,000.00 1,498,500.00 82/2551 26/4/2551 120 

77   กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง 

ริมฝงแมน้ํานาน ม.8 ต.ไหล

นาน อ.เวียงสา 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

700,000.00 698,000.00 99/2551 17/5/2551 190 

78 7. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต และ

การสรางสังคมที่

เขมแข็ง 

ปรับปรุงพื้นที่ทรงงานพระ

ตําหนักธงนอยในสมเด็จ

พระเทพฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,240,000.00 1,238,500.00 16/2551 5/12/2550 120 

79   ปรับปรุงลานสาธารณะ ต.

มวงตึ๊ด ม.4 ต.มวงตึ๊ด อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 600,000.00 ก.ค.-51 10/11/2550 120 

80   ปรับปรุงอาคารหอประชุมบาน

ผาขวาง ม.4 ต.บอ อ.เมือง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 117,300.00 117,300.00 70/2551 27/3/2551 120 

81  

 

ปรับปรุงพื่นที่ลานกีฬา

หมูบานบานสองแคว ม. 5      

ต.สะเนียน อ.เมือง 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจัดเก็บ

และจัดสรรให,

รายไดอื่น ๆ 

600,000.00 598,000.00 81/2551 23/4/2551 120 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

82   คาปรับปรุงสวนสาธารณะ

ประจํา ต.แสนทอง บ.นาหนุน 

ม.1 ต.แสนทอง อ.ทาวังผา 

เงินอุดหนุนทั่วไป

,รายไดอื่น ๆ 

850,000.00 850,000.00 95/2551 9/5/2551 120 

83   กอสรางสนามกีฬาอเนก 

ประสงคบานน้ํารีพัฒนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 499,000.00 92/2551 30/4/2551 120 

84 8. การพัฒนาดาน

การบริหารจัดการ 

และการบริการ 

วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการ

สอนเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนประชาชนทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป 9,000,000.00 8,975,000.00 ก.ค.-51 16/11/2550 120 

85   จัดซ้ือเกาอี้เบาะนวม เงินอุดหนุนทั่วไป 450,000.00 450,000.00 16/2551 21/12/2550 120 

86   คาจัดซ้ือครุภัณฑการเรียน

การสอนทางไกลผานดาวเทียม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 1,998,000.00 เม.ย.-51 2/11/2550 120 

87   จัดซ้ือรถลาดยางแอสฟลท

จํานวน 1 คัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,800,000.00 3,770,000.00 14/2551 19/12/2551 120 

88   จัดซ้ือถังน้ําพลาดสติกพรอม

ขาตั้งเหล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,995,000.00 1,995,000.00 ก.พ.-51 31/10/2550 120 

89   ปรับปรุงภูมิทัศนหนา

สํานักงาน อบจ.นาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 248,000.00 246,000.00 ก.พ.-51 2/11/2550 120 

90   จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 90,000.00 18/2551 16/1/2551 120 

91   จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

เงินอุดหนุนทั่วไป 243,500.00 243,500.00 13/2551 14/12/2550 120 

92   จัดซ้ือตูเก็บแบบแปลน เงินอุดหนุนทั่วไป 165,000.00 165,000.00 19/2551 18/1/2551 120 

93   จัดซ้ือรถยนตบรรทุก (ดีเซล) เงินอุดหนุนทั่วไป 660,000.00 660,000.00 22/2551 1/4/2551 120 

94   เครื่องถายเอกสารระบบ

ดิจิตอล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 198,000.00 29/2551 28/6/2551 30 

95   เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนชนิดแขวน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 288,000.00 288,000.00 26/2551 22/5/2551 30 

 

รวม  ลงนามในสัญญา  8 ยุทธศาสตร  95  โครงการ  งบประมาณลดลงจาก  

175,373,000.00 บาท เปน  89,444,500.00 บาท (ลดลง  85,928,500.00 บาท)  
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผน 3 ป/ เทศบัญญัติ/  กอหนี้ผูกพัน, ลงนามในสัญญา/ มีการ

เบิกจายเงินแลว ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

 
 

ช. ผลการดําเนินงาน  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2551 

ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชน

ในพื้นที่ จนโครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่

ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 
1. รางวัลเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานแกผูทําคุณประโยชนตอพุทธศาสนา 

ประจําป 2551 โดยรบัพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีซ่ึงไดรับการ

คัดเลือกกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
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2. โครงการคายพุทธบตุร  สอดคลองยทุธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

 

3. โครงการกูภัย อบจ.นาน  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบรกิาร   

 

4. โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิสอดคลองยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม    

 

5. โครงการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการทํานาขั้นบันไดบนพื้นที่สูงโครงการพัฒนาบาน

กอก – บานจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) สอดคลองยุทธศาสตรดานการสงเสริมความเข็มแข็งในภาค

การเกษตร   



 
 

- 36 - 

 
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความ

ประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน สามารถ

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดนาน หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหาร                 

สวนจังหวัดนานทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
                               ประกาศ  ณ วันที่                                 พ.ศ. 2551 

 
                    นายนรินทร เหลาอารยะ 

                          (นายนรินทร เหลาอารยะ) 

                          นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

 

 

 


