
 
 
 
 
 
 

ประกาศ อบต.นาบัว 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา 253  ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและ

รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 30(5)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภ าท้องถิ่น                 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.นาบัว  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย  และผล
การด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ  อบต.นาบัว  ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์  ของ  อบต.นาบัว 
    "โครงสร้างพื้นฐานสะดวก  บวกเกสรอินทรีย์  เกิดการบริการที่ดี  มีชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ  ของ  อบต.นาบัว 
    1.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนและจัดให้มีการวางท่อ    
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของ  อบต.นาบัว  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานการเกษตร 
    ด้านการเกษตรอินทรีย์ 
        1. แผนงานการเกษตร 
    ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  



     ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ด้านชุมชนเข้มแข็ง 
        1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานการเกษตร 
    การพัฒนาองค์กร 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
ง. การวางแผน 
       อบต.นาบัว  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  เชน่  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี  ต่อไป 
       อบต.นาบัว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
1,200 1,139,687,066.00 1,200 1,124,135,066.00 1,200 1,186,666,366.00 1,200 1,219,165,366.00 1,200 1,207,465,366.00 

ด้านการเกษตรอินทรีย ์ 85 31,456,000.00 85 31,456,000.00 85 31,496,000.00 85 31,496,000.00 85 31,496,000.00 

ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

95 61,051,080.00 95 61,051,080.00 95 62,251,080.00 95 62,251,080.00 95 62,251,080.00 

ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

33 2,790,000.00 33 2,790,000.00 33 2,950,000.00 33 2,950,000.00 33 2,950,000.00 

ด้านชุมชนเข้มแข็ง 73 5,089,000.00 73 5,089,000.00 73 5,089,000.00 73 5,089,000.00 73 5,089,000.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20 1,500,000.00 20 1,500,000.00 20 1,850,000.00 20 1,850,000.00 20 1,850,000.00 

การพัฒนาองค์กร 87 15,227,000.00 87 15,227,000.00 87 15,227,000.00 87 15,227,000.00 87 15,227,000.00 

รวม 1,593 1,256,800,146.00 1,593 1,241,248,146.00 1,593 1,305,529,446.00 1,593 1,338,028,446.00 1,593 1,326,328,446.00 
 



  

   
 
 
 
 
  จ. การจัดท างบประมาณ 
        ผู้บริหาร  อบต.นาบัว  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
จ านวน  48  โครงการ  งบประมาณ 17,127,990 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 48 17,127,990.00 

ด้านการเกษตรอินทรีย์ - - 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต - - 

ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 

ด้านชุมชนเข้มแข็ง - - 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

การพัฒนาองค์กร - - 

รวม 48 17,127,990.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
                   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบัว มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  หมู่ที่ 
8 

295,780.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือใช้กิจกรรมต่างๆ ลานอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต. 

2. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  หมู่ที่ 
13 

329,800.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือใช้กิจกรรมต่างๆ ลานอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต. 

3. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  หมู่ที่ 13 

496,810.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม/น้ า
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ า (ตามแบบ อบต.) 

4. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 18  (ซอย
หนองตระแสงใต้) 

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน  คศล.  กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.
ยาวเฉลี่ย 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  
ม.  หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

5. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปาหมู่บ้าน 
หมู่ ๔ 

370,290.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชากรใน
หมู่บ้านได้รับน้ าสะอาดใน
การบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ า/ย้ายที่ตั้ง
ระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 



6. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ ๖  (ซอยส านักสงฆ์ 
- ป่าช้า) 

482,260.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือคมนาคมที่สะดวกและ
รวดเร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่  คสล.   ไม่
น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย  (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

7. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ ๑๓ (ซอยราษฎร์
พัฒนา) 

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือคมนาคมที่สะดวกและ
รวดเร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  ยาว ๒๐๐.
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย  (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

8. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ 4  (ซอยตายอง) 

327,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด) 

9. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการซ่อมแซมถนน 
ลาดยาง ภายใน ม.1 -   
ม.19 

497,820.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนนลาดยาง (ตามแบบ อบต.) 

10. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทิศตะวันตกวัด 
หมู่ ๓ 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 



11. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. อ าปึล-โคกซูง 
หมู่ ๓ 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

12. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยละหุ่ง ๑  
หมู่ ๔ 

491,520.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

13. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยพัฒนา
สามัคคี ๓ หมู่ ๕ 

185,500.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

14. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง ถนน  
คสล. ซอยอนามัย หมู่ 
๖ 

138,710.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๕ เมตร  ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

15. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยต้นโพธิ์ หมู่ 
๑๑ 

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๔ เมตร  ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หรือตามแบบอบต.
ก าหนด 

16. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ข้าง รร.นาเสือก-
วัดป่าพนมกรอล หมู่ 
๑๒ 

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 



17. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หลังวัดไปบ้าน
นาบัว หมู่ ๑๒ 

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

18. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบหนองตังกอ 
หมู่ ๑๔ 

391,300.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

19. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถ.สายป่าช้า หมู่ 
๑๔ 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

20. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยจบกพัฒนา 
หมู่ ๑๖ 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ  
อบต.ก าหนด 

21. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. คุ้มกาบเจ็น-โคก
ซูง หมู่ ๑๗ 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐  เมตร  หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

22. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบหนองตระ
แสงน้อย หมู่ ๑๘ 

287,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  ตามแบบอบต.
ก าหนด 



23. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยน้องเมีย-
หนองนาสาม หมู่ ๑๙ 

481,550.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

24. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 3  ซอยข้าง
ศาลาบ้านกระยูง 

499,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

25. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 16 ซอยร่วม
ใจ 

182,540.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว   
2๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

26. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเสริมผิว
Asphaltic Concrete 
หมู่ 2 ระสีสันต์-กระยูง 

495,070.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete กว้าง 
6 เมตร  ยาว 800 หรือ ตามแบบ  
อบต.  ก าหนด 

27. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๗ ซอยข้าง
วัด 

498,270.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง  5  เมตร ยาว 
320 เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

28. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมศาลาศูนย์การ
เรียนรู้ หมู่ ๘ 

295,530.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ศาลาอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

ศาลาศูนย์การเรียนรู้ 



29. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๙ ซอยศรี
ไผทสมันต์ 1 

294,490.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง 5 เมตร ยาว  
2๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

30. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ ๑๐ ซอยโคกกลาง 

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง 5 เมตร ยาว 
520 เมตร  หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

31. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๑0  ซอย
โรงนม 

250,800.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

32. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๑๑  ซอย
หนองใหญ่ 2 

247,120.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง 5 เมตร  ยาว  
5๐๐ เมตร  หรือตามแบบอบต.
ก าหนด 

33. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการยกระดับถนน
คอนกรีต หมู่ 14 ซอย
กลางหมู่บ้าน 

74,700.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตยกระดับกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร หรือ ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

34. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๑๕ รอบ
หมู่บ้านคุ้มโคกกรวด 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง 5 เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 



35. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 16 ร่มเย็น 3 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,5๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

36. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๑๕ บ้าน
กระทม - คุ้มโคกกรวด 

463,310.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๕ เมตร ยาว  
2๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

37. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖ ซอยร่วม
ใจพัฒนา 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง ๕ เมตร ยาว  
2๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

38. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8 (หนองปัน
รัว-โคกสะอาด) 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง 5 เมตร ยาว  
2๐๐ เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

39. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 5  ซอยนา
เสือกพัฒนา 1 

31,300.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

40. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 19 ซอย
น้องเมีย - ซอยหนองขี้
เหล้า 

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล.  กว้าง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 



41. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกล า
ห้วย  หมู่ที่ ๒ (ห้วย
กระนัง) 

485,150.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าห้วย ตามแบบ อบต. 

42. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 1 

495,770.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าห้วย ตามแบบ อบต. 

43. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.2 ซอยตาม
แย้ม-โคกทม 

488,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน  คสล. ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

44. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเทลาน
คอนกรีตข้างศาลา
อเนกประสงค์ ศาลา
ประชา คมหมู่บ้านนา
บัว หมู่ที่ ๑ (ทิศ
ตะวันตกศาลา) 

306,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ลานคอนกรีตตามแบบ อบต.
ก าหนด 

45. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน
ไทรทาบ หมู่ ๑๗ (ซอย
หนองโสน) 

403,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน  คศล.  กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.  
ยาวเฉลี่ย  1,๕00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

46. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาสาม

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การสัญจร
สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 0.15 



  

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

(ซอยท านบพระ) หมู่ที่ 
6 

47. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโดน
โอก ถนนทมอกระเพอ 
หมู่ที่ 10 

496,910.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การสัญจร
สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 5 เมตรยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

48. 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนา
เสือก (วัดป่าพนม
กรอลไปบ้านปะปูล) 
หมู่ที่ 5 

488,590.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การสัญจร
สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  190.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 



 
 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.นาบัว  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/   
ลงนามในสัญญารวม  43  โครงการ  จ านวนเงิน  17,127,990  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  12  
โครงการ  จ านวนเงิน 4,076,400  ล้านบาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

43 17,007,720.00 12 4,076,400.00 

ด้านการเกษตรอินทรีย์ - - - - 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต - - - - 

ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 

ด้านชุมชนเข้มแข็ง - - - - 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

การพัฒนาองค์กร - - - - 

รวม 43 17,007,720.00 12 4,076,400.00 

   
     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.นาบัว  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
อเนกประสงค์
บ้านกระทม หมู่
ที่ 8 

295,780.00 294,200.00 0.00 1,580.00 

2. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
อเนกประสงค์

329,800.00 327,800.00 0.00 2,000.00 



บ้านปอยตะแบง 
หมู่ที่ 13 

3. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านปอย
ตะแบง หมู่ที่ 
13 

496,810.00 493,700.00 0.00 3,110.00 

4. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
สระบัว (ซอย
หนองตระแสง
ใต้) หมู่ที่ 18 

488,590.00 485,600.00 0.00 2,990.00 

5. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
หอถังเก็บน้ า
รูปทรงถ้วยแชม
เปญ บ้านละหุ่ง 
หมู่ที่ 4 

370,290.00 370,290.00 0.00 0.00 

6. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
นาสาม (ซอยป่า
ช้า-ส านักสงฆ์) 
หมู่ที่ 6 

482,260.00 479,900.00 0.00 2,360.00 

7. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ปอยตะแบง 
(ซอยราษพัฒนา) 
หมู่ที่ 13 

488,590.00 485,400.00 485,400.00 3,190.00 

8. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ละหุ่ง (ซอยตา
ยอง) หมู่ที่ 4 

327,900.00 326,000.00 326,000.00 1,900.00 



9. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนเดิม over-
lay ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านตรม หมู่ที่ 
7 

497,820.00 479,800.00 0.00 18,020.00 

10. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
กระยูง (ซอยทิศ
ตะวันตกวัด) หมู่
ที่ 3 

488,900.00 488,900.00 0.00 0.00 

11. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
กระยูง (ซอย
อ าปึล-โคกซูง) 
หมู่ที่ 3 

488,900.00 485,500.00 485,500.00 3,400.00 

12. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ละหุ่ง (ซอย
ละหุ่ง1) หมู่ที่ 4 

491,520.00 488,600.00 0.00 2,920.00 

13. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
นาเสือก (ซอย
พัฒนาสามัคคี3) 
หมู่ที่ 5 

185,500.00 184,500.00 184,500.00 1,000.00 

14. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
นาสาม (ซอยบ่อ
สงวน-ซอยข้าง
อนามัย) หมู่ที่ 6 

138,710.00 136,500.00 136,500.00 2,210.00 

15. 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

488,590.00 486,000.00 0.00 2,590.00 



สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

เสริมเหล็กบ้าน
หนองกก (ซอย
ต้นโพธิ์) หมู่ที่ 
11 

16. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ปะปูล (ซอยข้าง
โรงเรียนนาเสือก
ไปวัดป่าพนม
กรอล) หมู่ที่ 12 

488,590.00 485,600.00 0.00 2,990.00 

17. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ปะปูล (ซอยหลัง
วัด) หมู่ที่ 12 

488,590.00 485,600.00 485,600.00 2,990.00 

18. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ตังกอ (ถนนรอบ
คันหนอง) หมู่ที่ 
14 

391,300.00 389,500.00 0.00 1,800.00 

19. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ตังกอ (ตังกอ - 
ป่าช้า) หมู่ที่ 14 

488,900.00 488,900.00 0.00 0.00 

20. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
โคกสะอาด 
(ถนนจบก
พัฒนา) หมู่ที่ 
16 

488,900.00 485,600.00 0.00 3,300.00 

21. 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน

488,900.00 485,900.00 0.00 3,000.00 



สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ไทรทาบ (กาบ
เจ็น - โคกซูง) 
หมู่ที่ 17 

22. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
สระบัว (ซอย
หนองตระแสง
เหนือ) หมู่ที่ 18 

287,000.00 285,000.00 0.00 2,000.00 

23. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
เสม็ด (ซอย
น้องเมีย - หนอง
นาสาม) หมู่ที่ 
19 

481,550.00 478,300.00 0.00 3,250.00 

24. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
กระยูง (ซอยข้าง
ศาลา) หมู่ที่ 3 

499,900.00 499,900.00 0.00 0.00 

25. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
โคกสะอาด (ซอย
รวมใจ) หมู่ที่ 
16 

182,540.00 182,540.00 0.00 0.00 

26. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนเดิม over-
lay ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านระสีสันต์ 
หมู่ที่ 2 

495,070.00 476,800.00 0.00 18,270.00 

27. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ตรม (ข้างวัดไตร

498,270.00 494,900.00 494,900.00 3,370.00 



แสงธรรม) หมู่ที่ 
7 

28. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงศูนย์
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP บ้านกระ
ทม หมู่ที่ 8 

295,530.00 293,900.00 0.00 1,630.00 

29. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ตระงอล (ซอยศรี
ไผท1) หมู่ที่ 9 

294,490.00 294,490.00 0.00 0.00 

30. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
โดนโอก (คุ้มโคก
กลาง - บ้านโคก
สะอาด) หมู่ที่ 
10 

488,590.00 485,900.00 0.00 2,690.00 

31. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
โดนโอก (ซอย
โรงนม) หมู่ที่ 
10 

250,800.00 249,500.00 0.00 1,300.00 

32. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
หนองกก (ซอย
หนองใหญ่2) หมู่
ที่ 11 

247,120.00 245,400.00 0.00 1,720.00 

33. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ตังกอ (ซอยกลาง

74,700.00 73,800.00 73,800.00 900.00 



หมู่บ้าน) หมู่ที่ 
14 

34. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
หนองกระทม 
(คุ้มโคกกรวด
ซอยรอบ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 
15 

488,900.00 486,500.00 0.00 2,400.00 

35. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
โคกสะอาด (ซอย
ร่มเย็น3) หมู่ที่ 
16 

488,900.00 486,300.00 486,300.00 2,600.00 

36. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
หนองกระทม 
(หนองกระทม - 
โคกกรวด) หมู่ที่ 
15 

463,310.00 460,100.00 0.00 3,210.00 

37. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
โคกสะอาด 
(ถนนร่วมใจ
พัฒนา) หมู่ที่ 
16 

488,900.00 487,000.00 0.00 1,900.00 

38. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
กระทม (ซอย
หนองปันรัว - 
บ้านโคกสะอาด) 
หมู่ที่ 8 

488,900.00 485,500.00 485,500.00 3,400.00 



  

39. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
นาเสือก (ซอยนา
เสือกพัฒนา1) 
หมู่ที่ 5 

31,300.00 30,500.00 30,500.00 800.00 

40. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
เสม็ด (ซอย
น้องเมีย - หนอง
ขี้เหล้า) หมู่ที่ 
19 

488,590.00 485,800.00 0.00 2,790.00 

41. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ระสีสันต์ (ซอย
ตาแย้ม - ป่าโคก
ทม) หมู่ที่ 2 

488,900.00 486,000.00 0.00 2,900.00 

42. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
เทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้า
ศาลาหมู่บ้านนา
บัว หมู่ที่ 1 

306,000.00 303,900.00 0.00 2,100.00 

43. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
ไทรทาบ (ซอย
หนองโสน) หมู่ที่ 
17 

403,590.00 401,900.00 401,900.00 1,690.00 

 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.นาบัว เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1,200 1,219,165,366.00 48 17,127,990.00 43 17,007,720.00 12 4,076,400.00 

2.ด้านการเกษตรอินทรีย์ 85 31,496,000.00 - - - - - -     

3.ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

95 62,251,080.00 - - - - - -     

4.ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 33 2,950,000.00 - - - - - -     

5.ด้านชุมชนเข้มแข็ง 73 5,089,000.00 - - - - - -     

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20 1,850,000.00 - - - - - -     

7.การพัฒนาองค์กร 87 15,227,000.00 - - - - - -     

รวม 1,593 1,338,028,446.00 48 17,127,990.00 43 17,007,720.00 12 4,076,400.00 
 

 
 
 



ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.นาบัว  ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ         
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเฉลิมพล เขียวหวาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 044514026 - - 

นายสมัย ถวิลสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 044514026 - - 

นายบุญถิน เกษหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 044514026 - - 

นางเจียมจิต ปรากฏกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 044514026 - - 

นายวิโรจน์ แก้วลอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 044514026 - - 

นายเขษมศักดิ์ สุลินทบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 044514026 - - 

นายหอม สืบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ 044514026 - - 

นายผนึก ช่วงชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 044514026 - - 

นายเฉลียว ขอนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 044514026 - - 

นางบานเย็น  พรหมดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนาบัว 

044514026 044514026 - 

นายสุรชัย  ไหมพรหม เกษตรต าบลนาบัว 044514026 - - 

จ่าสิบเอกวุฒิชัย  ชุ่มสูงเนิน พัฒนากรต าบลนาบัว 044514026 - - 

นายเฉลิมชัย เขียวหวาน ก านันต าบลนาบัว 044514026 - - 



นายนิล ยังม ี ผู้ใหญ่บ้าน 044514026 - - 

นางหย่อนใจ วิริยะ ผู้ใหญ่บ้าน 044514026 - - 

นางสาวสิวิกาญจน์ แพงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 044514026 - - 

นายธนันชัย แก้วสน หัวหน้าส านักปลัด 044514026 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายโชคทวี ธิธรรมมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

044514026 - - 

นายปรีชา เย็นเสมอ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

044514026 - - 

นางนิชาภา แสนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 044514026 - - 

นายกิตติศักดิ์ ผลเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 044514026 - - 

นายสังวร ไหวดี ผู้ใหญ่บ้าน 044514026 - - 

นายสุรชัย  ไหมพรหม เกษตรต าบลนาบัว 044514026 - - 

จ่าสิบเอกวุฒิชัย  ชุ่มสูงเนิน พัฒนากรต าบลนาบัว 044514026 - - 

นางจันทรา แร่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 044514026 - - 

นายจิรศักดิ์ ทันวัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 044514026 - - 

นายหอม สืบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ 044514026 - - 

นายผนึก ช่วงชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 044514026 - - 

 
   



 

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวสิวิกาญจน์ แพงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 044514026 - - 

นางจันทรา แร่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 044514026 - - 

นายจิรศักดิ์ ทันวัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 044514026 - - 

นายสุทิน ริ้วด า ผู้ใหญ่บ้าน 044514026 - - 

นายสิริวัฒน์ วรัมย์มานุสัย ผู้ใหญ่บ้าน 044514026 - - 

นางอุทัย สุขร่วม ผู้ใหญ่บ้าน 044514026 - - 

นายธนันชัย แก้วสน หัวหน้าส านักปลัด 044514026 - - 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 044514026 - - 
 

     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นาบัว 
ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 
 
                                                                                                      นายก  อบต.นาบัว 



ปัญหาและอุปสรรค  แผนงานด าเนินงานประจ าปี  2564 
๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงานเป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การก าหนดโครงการ/แผนงาน  แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่
ค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจ านวนมาก  แต่น า
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย  ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า  ซึ่งใน
ปีนี้ติดข้อจ ากัดเรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจึงไม่สามารถ
ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองได้ 

2. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ส าหรับโครงการ/แผนงาน  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวด าเนินการเอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/

แผนงาน  ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี   ทั้งนี้  โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว  จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ า  ทางหลวงชนบท  กรมป่าไม ้ เป็นต้น 

๒. การก าหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงถึงความเร่งด่วน  ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได ้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทัน

เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 


