
แนวทางการพัฒนา

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม  วงเงินตามข้อบัญญัติ  เบิกจ่าย ท่ีมาของงบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

สกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ 7

200,000.00                ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ท่ี

 9

               500,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์

 หมู่ท่ี 10

               200,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา

 หมู่ท่ี 2

               500,000.00                    470,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง 

หมู่ท่ี 8

               500,000.00                    497,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

สรุป รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาส่ีปี   (2561–  2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดนสกลนคร

เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) คร้ังท่ี  1/2562 ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2562

  (1) ก่อสร้าง  ซ่อมแซมและปรับปรุงรักษาถนน  ระบบประปา  ไฟฟ้า โทรศัพท์ให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หนา้ท่ี 1



ท่ี

โครงการ/กิจกรรม  วงเงินตามข้อบัญญัติ  เบิกจ่าย ท่ีมาของงบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่

ท่ี 7

               300,000.00                    293,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติ

กคอนกรีตภายในท่ีท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงมะไฟ

               300,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างทางระบายน  าคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ 

หมู่ท่ี 5

400,000.00                ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ท่ี 4

               500,000.00                    483,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่

ท่ี 1

               400,000.00                    388,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

11 โครงการก่่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ

ประชาพัฒนา หมู่ท่ี 11

               500,000.00                    497,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์

 หมู่ท่ี 10

               400,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่หมู่ท่ี

 12

               500,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

หนา้ท่ี 2



ท่ี

โครงการ/กิจกรรม  วงเงินตามข้อบัญญัติ  เบิกจ่าย ท่ีมาของงบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง 

หมู่ท่ี 6

               500,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

15 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ท่ี 4

               500,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

16 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ท่ี 4

               200,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 7

               100,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติ

กคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่

ท่ี3

               400,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ือ

อุปโภคและบริโภค บ้านดงมะไฟ หมู่ท่ี 1

               200,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ือ

อุปโภคและบริโภค บ้านโพนก้างปลา หมู่ท่ี 2

               100,000.00  ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

21

ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เช่น ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตท่ีเป็นทรัพย์สิน อบต.

650,000.00                ข้อบัญญัติปี 62 กองช่าง

22

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ล าห้วยเรือ

 หมู่ 1

500,000.00               497,000.00                    โอนใหม่

หนา้ท่ี 3



ท่ี

โครงการ/กิจกรรม  วงเงินตามข้อบัญญัติ  เบิกจ่าย ท่ีมาของงบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

23

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

สกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายใน

หมู่บ้าน หมู่ 11 จุดท่ี 1

97,000.00                 96,984.49                      โอนใหม่

24

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

สกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายใน

หมู่บ้าน หมู่ 11 จุดท่ี 2

80,400.00                 80,395.77                      โอนใหม่

25

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

สกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายใน

หมู่บ้าน หมู่ 4 

88,300.00                 88,249.63                      โอนใหม่

8,615,700               

โครงการท้ังหมด 25.00                 โครงการ 8,615,700.00        บาท

เบิกจ่าย 10.00                 โครงการ 3,390,629.89        บาท

โอนลด โครงการ บาท

 รวม   โครงการ

หนา้ท่ี 4



หนา้ท่ี 5



หนา้ท่ี 6



หนา้ท่ี 7



1184000

7642344.84

904145.8

9,730,490.64                     

หนา้ท่ี 8



หนา้ท่ี 9



หนา้ท่ี 10



หนา้ท่ี 11



หนา้ท่ี 12


