
 
 

 

ประกาศ อบต.นาบัว 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

******************************************* 
                 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวแล ะต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
                ดังนั ้นเพื ่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.นาบัว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562        
มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.นาบัว ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน ์
           โครงสร้างพื้นฐานสะดวก  บวกเกษตรอินทรีย์  เกดิการบริการที่ดี  มีชุมชนเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 

 ข. พันธกิจ  ของ อบต.นาบัว  
 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.นาบัว ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ด้านเกษตรอินทรีย ์
 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านชุมชนเข้มแข็ง 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการพัฒนาองค์กร 
 



 
ง. การวางแผน     
            อบต.นาบัว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในพื้นที่ กอ่นนำมาจัดทำโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

         อบต.นาบัว ได้ประกาศใช้แผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที ่31 ตลุาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ. 2562-2564)  

         
ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
 โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  290 498,152,200 290 498,152,200 290 498,152,200 994 1,420,607,200 
ด้านเกษตรอินทรีย์ 13 750,000 13 750,000 13 750,000 94 32,076,000 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 87 44,681,380 87 44,681,380 87 44,681,380 94 49,161,380 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 30 2,660,000 30 2,660,000 30 2,660,000 30 2,660,000 
ด้านชุมชนเข้มแข็ง 28 1,169,000 28 1,169,000 28 1,169,000 25 2,654,000 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 1,230,000 8 1,230,000 8 1,230,000 18 1,550,000 
ด้านการพัฒนาองค์กร 65 731,700 65 731,700 65 731,700 86 15,305,000 
รวมทั้งสิ้น 521 549,374,280 521 549,374,280 521 549,374,280 1,341 1,524,013,580 



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 

      ผู้บรหิารอบต.นาบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ   จำนวน 103 โครงการ งบประมาณ 52,101,910.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี         
   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 14,265,890.00 

ด้านเกษตรอินทรีย์ 1 100,000.00 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 28 33,357,120.00 

ด้านเศรษฐกิจ 1 400,000.00 

ด้านชุมชนเข้มแข็ง 8 1,110,000.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 121,000.00 

ด้านการพัฒนาองค์กร 23 2,747,900.00 

รวม 103 52,101,910.00 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบัว  มีดังนี ้  

       

  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

(ซอยตาแบ๊ะ) 

รายได้อ่ืน ๆ 77,000.00 เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ยกระดับถนน คสล. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

2 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

(ซอยภูมิใจ) 

รายได้อ่ืน ๆ 51,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่

สะดวก 

ยกระดับถนน คสล. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

3 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมสร้าง
ถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ที่  ๑๔ (ซอย

มงคล) 

รายได้อ่ืน ๆ 47,000.00 เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 500 ม. 
ความลาดเอียง 1/1 หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

4 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านหมู่3 

(ซอยมีทรัพย์) 

รายได้อ่ืน ๆ 229,000.00 เพื่อคมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00ม. ยาว121ม.หนา
0.15ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
484ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

5 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  หมู่3 
(ซอยอำปึล-โคกชุง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,596,000.00 เพื่อคมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

โดยวิธีPavement-In-Palce-Recycling 
ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 4ม. ยาว960ม. 
ช่วงที่2 ขนาดกว้าง6ม. ยาว1,5000ม.
รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 12,840ม.
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตาม
แบบ อบต.) 

6 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
หมู่10 (ซอยบุฤาษ๊-

สวายทาบ) 

รายได้อ่ืน ๆ 254,000.00 เพื่อคมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00ม. ยาว115ม.หนา
0.15ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
460ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

7 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
หมู่11 (ซอยนาย

เก่ง) 

รายได้อ่ืน ๆ 128,000.00 เพื่อคมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00ม. ยาว79ม. หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า316ตร.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

8 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ 
๑๒ (ซอยวัดป่าปะ

ปูล-วัดป่าพนม
กรอล) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,050,000.00 เพื่อคมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

โดยวิธี Pavement ? In ? Palce ? 
Recyclingช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง 
๓.๕๐ ม. ยาว ๗๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 



9 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่  ๑๒(โค้งปั้มเก่า) 

รายได้อ่ืน ๆ 157,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  ม.  ยาว  ๑๐๐.๐๐ 
ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐.๐๐  ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

10 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ 
๑๕ (ซอยทางเข้า

ศิลาทรัพย์ - บ่อตา
เกิด) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,030,000.00 เพื่อคมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

โดยวิธี Pavement ? In ? Palce ? 
Recyclingขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว 
๑,๐๖๘ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๕,๓๔๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด 

11 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 4  (ซอยเน๊ียะ

ตา) 

รายได้อ่ืน ๆ 184,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
289.00  ม. หนา 01.5 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,011.50ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

12 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน คสล.
หมู่ 7  (ซอยไปห้วย

ตะวันตก) 

รายได้อ่ืน ๆ 55,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

13 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน คสล.
หมู่ 8  (ซอยประชา

ร่วมใจ 4) 

รายได้อ่ืน ๆ 448,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 285.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 855.00 ตร.ม.  (วางท่อ
ขนาด 0.40 จำนวน 6ท่อน) (ตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด) 

14 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน คสล.
หมู่ 8  (ซอยอ้อม

น้อย) 

รายได้อ่ืน ๆ 122,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
27.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม. ช่วง
ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 79.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 237.00 ตร.ม. ช่วงที่ 3 
ขนากกว้าง 4.00 ม. ยาว 166.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 664.00 ตร.ม. (วางท่อ 
0.40 จำนวน 6 ท่อน) (ตามแบที่ อบต. 
กำหนด)  

15 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน คสล.
หมู่ 8  (ซอยพัฒนา

สามัคคี) 

รายได้อ่ืน ๆ 115,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 71.00  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 213.00  ตร.ม.  (วางท่อ



รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาด 0.40 จำนวน 5 ท่อน) (ตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด) 

16 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน คสล.
หมู่ 18 (ชอยบ้าน
นางประหัส ศาลา

งาม) 

รายได้อ่ืน ๆ 105,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง  3.50 ม. ยาว 50.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

17 ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน คสล.
หมู่ 18  (ซอยข้าง

บ้านนางอุไร) 

รายได้อ่ืน ๆ 150,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 95.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  285.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

18 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  หมู่  ๑ 

รายได้อ่ืน ๆ 82,000.00 เพื่อให้ศาลาอยู่
ในสภาพ

สมบูรณ์ใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

19 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว 
Asphaltic 

Concrete  หมู่๒  
ระสีสันต์-กระยูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

493,890.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete  ตามแบบ
อบต.กำหนด 

20 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ ๔  

ซอยละหุ่ง๑-ตายอง 

รายได้อ่ืน ๆ 226,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

21 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ม.๖  
ซอยต้นโพธ์ิ-ไทร

ทาบ 

รายได้อ่ืน ๆ 270,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

22 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ม.๖  

ซอยตาสอบ 

รายได้อ่ืน ๆ 58,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

23 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยตา

รอด  ม.๖   

รายได้อ่ืน ๆ 37,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 



24 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ ๗ 
ซอยข้างบ้านนาง

อ้อย(ตะวันตกศาลา) 

รายได้อ่ืน ๆ 110,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

25 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล  .หมู่ ๗   

ซอยบ้านนางบำเพ็ญ 
เกลียวทอง 

รายได้อ่ืน ๆ 28,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

26 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล  .หมู่ ๘ 

ซอยบูรพา ๓ 

รายได้อ่ืน ๆ 88,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

27 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่๘ 
หนองปันรัว-หมู่ ๑๖ 

รายได้อ่ืน ๆ 1,115,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางตามแบบอบต.กำหนด 

28 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว 
Asphaltic 

Concrete  หมู่ ๙ 
ถนนใหญ่-บ้านตาทวี

ชัย 

  496,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete  ตามแบบ
อบต.กำหนด 

29 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ม.๑๐ 
โคกกลาง - โคก

สะอาด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

443,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

30 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม หมู่ 
๑๓  (ปูกระเบื้อง

และหลังคา) 

รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 เพื่อให้ศาลาอยู่
ในสภาพ

สมบูรณ์ใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

31 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ 
๑๖ ถนนร่วมใจ
พัฒนา-หมู่ ๘ 

  1,922,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางตามแบบอบต.กำหนด 



32 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่๑๖ 

ซอยสุขสวัสดิ์ 

รายได้อ่ืน ๆ 79,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

33 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ ๑๗ 

ซอยประปา 

รายได้อ่ืน ๆ 54,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

34 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ ๑๗
คุ้มกาบเจ็น-โคกชูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

443,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

35 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ ๑๗
ซอยกันยา(ยายบุญ

มา) 

รายได้อ่ืน ๆ 59,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

36 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ ๑๗ 
บ้านนายเจริญ-บ้าน

นายลิขิต 

รายได้อ่ืน ๆ 36,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

37 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ ๑๗ 
ซอยบ้านยายน้อย 

รายได้อ่ืน ๆ 81,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

38 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต  หมู่ 
๑๘  ซอยยายเก้ิด

พร้อมวางท่อ 

รายได้อ่ืน ๆ 182,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร/ป้องกัน

น้ำท่วมขัง 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 



39 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๙ 

ลงหนองนาสาม 

รายได้อ่ืน ๆ 67,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง

บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ

ระบายน้ำ 

ท่อระบายน้ำตามแบบอบต.กำหนด 

40 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ ๑๙ 

บ้านนายตะวัน - คุ้ม
โคกนาสาม 

รายได้อ่ืน ๆ 68,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด 

41 ด้านเกษตรอินทรีย์ โครงการอบรม 
รณรงค์การ

ดำเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

  100,000.00 เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชน

ดำเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

42 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 

  30,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ
และสนับสนุน
งานวันเด็กของ
โรงเรียนในเขต
บริการ อบต. 

สนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน 
ของขวัญหรือทุนการศึกษาให้แก่เด็กของ
โรงเรียนต่างๆในเขตบริการของ อบต. 

43 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

872,200.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก แก่เด็ก
นักเรียน ศพด./โรงเรียนในเขตบริการ 
อบต. 

44 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

1,997,100.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามโครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน ศพด./โรงเรียนในเขตบริการ 
อบต. 

45 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการทุพพลภาพ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย
เอดส์/ผู้ยากไร้ ฯลฯ 

  250,000.00 เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ให้แก่ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้
ยากไร้ ฯลฯ  



46 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ (เบี้ย

ผู้สูงอายุ) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

19,000,000.00 เพื่อสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่มี

ฐานะยากจนให้
มีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ให้กับ
ผู้สูงอายุในตำบล 

47 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการ (เบี้ยผู้

พิการ) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

5,000,000.00 เพื่อสงเคราะห์ผู้
ที่มีฐานะยากจน

ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ให้กับ
ผู้สูงอายุในตำบล 

48 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  230,000.00 เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
ฯลฯ 

จัดอบรมด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /ผู้ด้อยโอกาส 
ฯลฯ 

49 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม/
รณรงค์เพื่อป้องกัน

ยาเสพติด 

  35,000.00 เพื่อให้
ประชาชนและ
เยาวชนมีความ
ตระหนักถึงพา
ภัยยาเสพติด 

จัดอบรม/รณรงค์/เฝ้าระวังแก่
กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 
19 หมู่บ้าน /สถานศึกษา 

50 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเร่งรัด
ป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า 

  55,000.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมว
ในเขตรับผิดชอบของ อบต. 

51 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

ต่างๆ 

  100,000.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ปีละ 1 ครั้ง 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทางเสียงตามสายและสื่อ 

52 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

380,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

สุขภาพคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขต อบต. เช่น การพัฒนาสักยภาพ
ด้านสาธารณสุขการแก้ปัญหา
สาธารณสุข การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้น 



53 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา 

  100,000.00 เพื่อให้
ประชาชน

เยาวชนและ
นักเรียนมี

อุปกรณ์กีฬา
อย่างเพียงพอ 
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนและ
โรงเรียน 

54 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพื้นบ้าน 

  250,000.00 เพื่อให้
ประชาชนหันมา
เล่นกีฬาใช้เวลา

ว่างให้เกิด
ประโยชน์เกิด
ความสามัคคี 

จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬา
พื้นบ้านประเภทต่างๆร่วมกับหมู่บ้านทั้ง 
19  หมู่ 

55 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีขึ้นเขา

สวาย 

  70,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดี

งามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

จัดงานกิจกรรมประเพณีขึ้นเขาสวาย
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ 

56 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมงาน
วันสำคัญทางศาสนา 

  100,000.00 เพื่อให้
ประชาชนเกิด
ความซาบซ้ึง

และตระหนักใน
วันสำคัญต่างๆ
ปฏิบัติตนให้

ถูกต้อง 

ประชาชนและเยาวชนร่วมกิจกรรมพิธี
ทางศาสนาและร่วมกันทำบุญ ถวาย
สังฆทานตามวัดต่างๆ 

57 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ/

การรับเสด็จ 

  170,000.00 เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ของปวงชนชาว

ไทย 

หน่วยงานราชการร่วมกับประชาชน
รว่มกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ/การรับ
เสด็จ 

58 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานลอย
กระทง 

  300,000.00 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม

ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่

ต่อไป 

จัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 



59 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

3,456,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ อบต. 

60 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุน
สาธารณะประโยชน์
เหล่ากาชาดจังหวัด

สุรินทร์ 

  10,000.00 เพื่อให้โครงการ
และกิจกรรม

ของอำเภอและ
จังหวัดสำเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี 

อุดหนุนสาธารณะประโยชน์เหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ 

61 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุน
สนับสนุนโรงเรียน/
ศพด.ในเขตบริการ

ของ อบต. 

  240,000.00 เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนส่งเสริม

งานด้าน
วิชาการ 

นันทนาการ 
ฯลฯ 

อุดหนุนสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษา 
ด้านงานวิชาการ นันทนาการ ฯลฯ 

62 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

76,540.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

63 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

53,400.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

64 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการ

สอน) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

302,600.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ

สอน 

อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

65 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

35,600.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การ

เรียน 

อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 



66 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย

จาคโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

83,400.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและ

ความปลอดภัย
ในชีวิต 

ค่าดำเนินการ สำรวจจำนวนสุนัข/แมว 
และการจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด ฯลฯ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

67 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

35,600.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน 

อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) 

68 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย

จาคโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

16,680.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและ

ความปลอดภัย
ในชีวิต 

นำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

69 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการทุพพลภาพ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย
เอดส์/ผู้ยากไร้ ฯลฯ 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

108,000.00 เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ให้แก่ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้
ยากไร้ ฯลฯ  

70 ด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม

อาชีพภายในตำบล
นาบัว 

  400,000.00 เพื่อปรับปรุง
และส่งเสริม

ให้กับกลุ่มอาชีพ
ทุกกลุ่มภายใน
ตำบลมีความรู้
และมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆและ
ปัจจัยในด้านการผลิตให้กับกลุ่มต่างๆ 



71 ด้านชุมชนเข้มแข็ง โครงการส่งเสริมการ
จัดทำแผนชุมชน 

  50,000.00 เพื่อให้
ประชาชนได้

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดง
การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา

แก้ปัญหาต่างๆ 

ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนให้ชาวบ้าน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ 

72 ด้านชุมชนเข้มแข็ง โครงการฝึกอบรม 
อปพร.  

  100,000.00 เพื่อรักษาความ
สงบ ความ

ปลอดภัย และ
ความเรียบร้อย
ของประชาชน 
และทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน อปพร. ตำบลนาบัว ให้กับ
ชุมชนในตำบล ทั้ง 19  หมู่บ้าน 

73 ด้านชุมชนเข้มแข็ง โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติภัย 

  50,000.00 เพื่อให้
ประชาชนได้
เข้าใจและ

ตระหนักถึงโทษ
ของอุบัติภัย 

จัดตั้งจุดตรวจและจัดซ้ืออุปกรณ์ในการ
ตั้งจุดตรวจที่จำเป็นต่างๆ 

74 ด้านชุมชนเข้มแข็ง โครงการจูงลูกจูง
หลานไปวัด 

  50,000.00 เพื่อปลูกฝัง
จิตสำนึกที่ดี
ให้แก่เยาวชน 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
ต่างๆตามโครงการ 

75 ด้านชุมชนเข้มแข็ง โครงการส่งเสริมการ
จัดทำแผนพัฒนา

ตำบล 

  50,000.00 เพื่อให้
ประชาชนได้

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดง
การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา

แก้ปัญหาต่างๆ 

ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้
ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแสดง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา
ต่างๆ 

76 ด้านชุมชนเข้มแข็ง โครงการหมู่บ้าน
ชุมชนสัมพันธ์,รัฐ
ราษฎร์ร่วมกัน

ป้องกันภัยชุมชน 

  60,000.00 เพื่อประชาชน
และเจ้าหน้าที่
ตำรวจมีความ

สามัคคี,ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน

กิจกรรมตำรวจ 

จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆของ
ตำรวจและร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล 



77 ด้านชุมชนเข้มแข็ง โครงการพัฒนา
บทบาทสตรี 

  200,000.00 เพื่อให้สตรีและ
ครอบครัวมีการ
พัฒนาในด้าน

ต่างๆ 

ดำเนินการพัฒนา/อบรมบทบาทสตรี 
ครอบครัวในด้านต่างๆเช่น การสร้าง
ความเข้มแข็งสตรี และครอบครัว ฯลฯ 

78 ด้านชุมชนเข้มแข็ง โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา/

ผู้บริหารท้องถิ่น 

  550,000.00 เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

79 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

  100,000.00 เพื่อเป็นการ
ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม
ของตำบลให้
เกิดความ

สวยงามและ
ความร่มเย็น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล เช่น จัด
สวนหย่อม สวนดอกไม้ ปลูกต้นไม้ ไม้
ดอก-ไม้ประดับ ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

80 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หลังป้อม

ตำรวจ หมู่ ๗ 

รายได้อ่ืน ๆ 21,000.00 เพื่อเป็นการ
ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม
ของตำบลให้
เกิดความ

สวยงามและ
ความร่มเย็น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลเช่นจัด
สวนหย่อมสวนดอกไม้ปลูกต้นไม้ไม้ดอก-
ไม้ประดับฯลฯตามแบบอบต. 

81 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

  500,000.00 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่

คณะผู้บริหาร/
หัวหน้าส่วน/
พนักงานฯลฯ 

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหน้าส่วน
ราชการ,พนักงาน ฯลฯ ศึกษาดูงานตาม
สถานที่ต่างๆตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 
 



82 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการส่งเสริม
พัฒนา

ประสิทธิภาพ/อบรม
สัมมนา/เดินทางไป

ราชการ คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงาน 

  310,000.00 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่

คณะผู้บริหาร/
หัวหน้าส่วน/
พนักงาน ฯลฯ 

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

จัดส่งคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหน้า
ส่วนราชการ,พนักงาน ฯลฯ เข้ารับการ
อบรมสัมมนาตามโครงการต่างๆ/
เดินทางไปราชการตามความเหมาะสม 

83 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ
เอกสาร 

  22,000.00 เพื่อจัดเก็บ
เอกสารใน

หน่วยงานให้มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ตู้เก็บเอกสาร ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ หรือตามราคาท้องถิ่น 

84 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปริ๊นเตอร์ 

  27,500.00 เพิ่มขีด
ความสามารถ

ในการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

จัดซ้ือเครื่องปริ๊นเตอร์ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามราคาท้องถิ่น 

85 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
เก้าอ้ีทำงาน ระดับ 

3-6 

  4,500.00 เพื่อให้มีโต๊ะ
ทำงานเพียงพอ
กับเจ้าหน้าที่ 

จัดซ้ือโต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอ้ี 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือ
ตามราคาท้องถิ่น 

86 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
เก้าอ้ีทำงาน ระดับ 

1-2 

  17,500.00 เพื่อให้มีโต๊ะ
ทำงานเพียงพอ
กับเจ้าหน้าที่ 

จัดซ้ือโต๊ะทำงานระดับ ๑-๒ พร้อมเก้าอ้ี 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือ
ตามราคาท้องถิ่น 

87 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์/

โน๊ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

  16,000.00 เพิ่มขีด
ความสามารถ

ในการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  



 

 

88 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
สำนักงาน 

  400,000.00 เพื่อให้มีวัสดุ
สำนักงานใช้
อย่างเพียงพอ

ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุสำนักงานให้ส่วนงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

89 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว 

  10,000.00 เพื่อให้มีวัสดุ
งานบ้านงาน

ครัวใช้ในการจัด
กิจกรรมของ 

อบต. 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ 
จาน ชุดกาแฟ ชาม ช้อน หม้อ ฯลฯ  

90 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการบำรุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

  100,000.00 เพื่อบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ให้มี

สภาพพร้อมใช้
งานได้

ตลอดเวลา 
  

ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ของ อบต. 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

91 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

  100,000.00 เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ

ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 

92 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่น 

  150,000.00 เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ

ของ อบต. 

จัดซ้ือเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

93 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง 

  100,000.00 เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ

ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

94 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

  200,000.00 เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ

ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

95 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

  50,000.00 เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ

ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

96 ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ 

  400,000.00 เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ

ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 



ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 
     

               อบต.นาบัว  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 64 โครงการ   จำนวนเงิน 8,839,554  บาท  มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 60 โครงการ  จำนวนเงิน 7,555,956  ล้านบาท  สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

     
     

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 5,355,700.00 30 4,235,400.00 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

8 2,288,599.96 8 2,284,579.96 

ด้านเศรษฐกิจ 1 81,450.00 1 81,450.00 
ด้านชุมชนเข้มแข็ง 5 232,377.00 5 232,377.00 
ด้านการพัฒนาองค์กร 17 881,427.53 16 722,149.20 

รวม 64 8,839,554.49 60 7,555,956.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้
         

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งท่ี 
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดำเนิน 
งาน 

1 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนน คสล. หมู่ที่ 
1 (ซอยตาแบ๊ะ) 

รายได้อ่ืน ๆ 77,000.00 76,500.00 70/2562 15/07/2562 50 

2 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนน คสล. หมู่ที่ 
1 (ซอยภูมิใจ) 

รายได้อ่ืน ๆ 51,000.00 50,400.00 39/2562 30/04/2562 45 

3 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
เสริมสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก  หมู่ที่  
๑๔ (ซอยมงคล) 

รายได้อ่ืน ๆ 47,000.00 46,500.00 64/2562 21/06/2562 50 

4 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน
หมู่บ้านหมู่3 
(ซอยมีทรัพย์) 

รายได้อ่ืน ๆ 229,000.00 223,700.00 72/2562 26/07/2562 50 

5 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่10 
(ซอยบุฤาษ๊-สวาย
ทาบ) 

รายได้อ่ืน ๆ 254,000.00 252,000.00 61/2562 11/06/2562 65 

6 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่11 
(ซอยนายเก่ง) 

รายได้อ่ืน ๆ 128,000.00 126,500.00 56/2562 28/05/2562 45 

7 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่  ๑๒
(โค้งปั้มเก่า) 

รายได้อ่ืน ๆ 157,000.00 153,700.00 46/2562 02/05/2562 45 

8 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4  (ซอย
เน๊ียะตา) 

รายได้อ่ืน ๆ 184,000.00 182,500.00 52/2562 17/05/2562 35 



9 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน 
คสล.หมู่ 7  (ซอย
ไปห้วยตะวันตก) 

รายได้อ่ืน ๆ 55,000.00 54,500.00 60/2562 07/06/2561 45 

10 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8  (ซอย
ประชาร่วมใจ 4) 

รายได้อ่ืน ๆ 448,000.00 445,500.00 58/2562 07/06/2562 70 

11 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8  (ซอย
อ้อมน้อย) 

รายได้อ่ืน ๆ 122,000.00 121,000.00 81/2562 30/08/2562 60 

12 ดา้น
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8  (ซอย
พัฒนาสามัคคี) 

รายได้อ่ืน ๆ 115,000.00 113,700.00 58/2562 07/06/2562 45 

13 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน 
คสล.หมู่ 18 
(ชอยบ้านนางประ
หัส ศาลางาม) 

รายได้อ่ืน ๆ 105,000.00 103,800.00 48/2562 17/05/2562 45 

14 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน 
คสล.หมู่ 18  
(ซอยข้างบ้านนาง
อุไร) 

รายได้อ่ืน ๆ 150,000.00 149,000.00 38/2562 30/04/2562 45 

15 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  หมู่  ๑ 

รายได้อ่ืน ๆ 82,000.00 81,300.00 13/2562 08/02/2562 30 

16 ดา้น
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว 
Asphaltic 
Concrete  หมู่๒  
ระสีสันต์-กระยูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

493,890.00 491,600.00 75/2562 26/07/2562 80 

17 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ ๔  
ซอยละหุ่ง๑-ตา
ยอง 

รายได้อ่ืน ๆ 226,000.00 224,000.00 73/2562 26/07/2562 80 



18 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ม.๖  
ซอยต้นโพธ์ิ-ไทร
ทาบ 

รายได้อ่ืน ๆ 270,000.00 268,000.00 50/2562 17/05/2562 45 

19 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ม.๖  
ซอยตาสอบ 

รายได้อ่ืน ๆ 58,000.00 57,600.00 53/2562 28/05/2562 45 

20 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยตา
รอด  ม.๖   

รายได้อ่ืน ๆ 37,000.00 36,700.00 55/2562 28/05/2562 45 

21 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ 
๗ ซอยข้างบ้าน
นางอ้อย(ตะวันตก
ศาลา) 

รายได้อ่ืน ๆ 110,000.00 109,200.00 44/2562 02/05/2562 40 

22 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล  .หมู่ 
๗   ซอยบ้านนาง
บำเพ็ญ เกลียว
ทอง 

รายได้อ่ืน ๆ 28,000.00 27,600.00 49/2562 17/05/2562 45 

23 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล  .หมู่ 
๘ ซอยบูรพา ๓ 

รายได้อ่ืน ๆ 88,000.00 87,500.00 63/2562 11/06/2562 45 

24 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว 
Asphaltic 
Concrete  หมู่ 
๙ ถนนใหญ่-บ้าน
ตาทวีชัย 

  496,000.00 493,500.00 70/2562 15/07/2562 80 

25 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ม.๑๐ 
โคกกลาง - โคก
สะอาด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

443,000.00 441,000.00 54/2562 28/05/2562 60 

26 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 
หมู่ ๑๓  (ปู
กระเบื้องและ
หลังคา) 

รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 30,000.00 74/2562 26/07/2562 60 



27 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่๑๖ 
ซอยสุขสวัสดิ์ 

รายได้อ่ืน ๆ 79,000.00 78,300.00 78/2562 14/08/2562 45 

28 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ 
๑๗ ซอยประปา 

รายได้อ่ืน ๆ 54,000.00 53,000.00 59/2562 07/06/2562 45 

29 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ 
๑๗คุ้มกาบเจ็น-
โคกชูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

443,000.00 441,000.00 45/2562 02/05/2562 60 

30 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ 
๑๗ บ้านนาย
เจริญ-บ้านนาย
ลิขิต 

รายได้อ่ืน ๆ 36,000.00 35,400.00 51/2562 17/05/2562 45 

31 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ 
๑๗ ซอยบ้านยาย
น้อย 

รายได้อ่ืน ๆ 81,000.00 80,500.00 62/2562 11/06/2562 45 

32 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต  
หมู่ ๑๘  ซอยยาย
เก้ิดพร้อมวางท่อ 

รายได้อ่ืน ๆ 182,000.00 180,500.00 37/2562 30/04/2562 45 

33 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำ หมู่
ที่ ๑๙ ลงหนอง
นาสาม 

รายได้อ่ืน ๆ 67,000.00 39,700.00 76/2562 01/08/2562 45 

34 ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

  30,000.00 4,500.00 16/2562 09/01/2562 3 

          10,500.00 12/2562 09/01/2562 3 



35 ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,997,100.00 199,050.28 2/2562 01/10/2561 212 

          966,176.64 1/2562 01/10/2561 212 

          23,303.60 3/2562 01/05/2562 31 

          71,568.64 4/2562 16/05/2562 16 

          97,546.68 5/2562 04/06/2562 119 

          529,539.12 6/2562 04/06/2562 119 

36 ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ 

  100,000.00 73,290.00 35/2562 19/04/2562 5 

37 ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา 

  100,000.00 28,770.00 28/2562 22/03/2562 3 

38 ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพื้นบ้าน 

  250,000.00 1,880.00 26/2562 25/03/2562 2 

          5,000.00 27/2562 25/03/2562 2 

          13,000.00 28/2562 25/03/2562 2 

          20,000.00 29/2562 25/03/2562 2 

          18,000.00 30/2562 25/03/2562 7 

          12,000.00 31/2562 26/03/0830 7 

          14,850.00 29/2562 25/03/2562 7 

          5,580.00 30/2562 26/03/2562 7 

          8,500.00 31/2562 26/03/2562 7 

39 ดา้นการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
งานวันสำคัญทาง
ศาสนา 

  100,000.00 37,000.00 52/2562 12/07/2562 5 



40 ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ/
การรับเสด็จ 

  170,000.00 11,700.00 9/2562 12/12/2561 1 

          6,950.00 14/2562 01/02/2562 1 

          7,000.00 19/2562 04/03/2562 1 

41 ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ลอยกระทง 

  300,000.00 6,895.00 2/2562 20/11/2561 2 

          6,000.00 3/2562 20/11/2561 2 

          40,000.00 4/2562 20/11/2561 2 

          20,000.00 5/2562 20/11/2561 2 

          40,000.00 6/2562 20/11/2561 2 

          10,000.00 7/2562 20/11/2561 2 

42 ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพภายใน
ตำบลนาบัว 

  400,000.00 450.00 41/2562 17/05/2562 4 

          20,000.00 42/2562 17/05/2562 5 

          48,000.00 4E+06 17/05/2562 5 

          10,000.00 42/2562 17/05/2562 4 

          3,000.00 43/2562 22/08/2562 5 

43 ด้านชุมชน
เข้มแข็ง 

โครงการส่งเสริม
การจัดทำแผน
ชุมชน 

  50,000.00 450.00 32/2562 29/03/2562 2 

44 ด้านชุมชน
เข้มแข็ง 

โครงการฝึกอบรม 
อปพร.  

  100,000.00 47,500.00 18/2562 27/02/2562 45 

          450.00 24/2562 19/03/2562 2 

          2,000.00 25/2562 19/03/2562 2 

45 ด้านชุมชน
เข้มแข็ง 

โครงการรณรงค์
และป้องกัน
อุบัติภัย 

  50,000.00 2,354.00 11/2562 24/12/2561 3 

          900.00 10/2562 24/12/2561 3 

          2,523.00 33/2562 09/04/2562 1 



          1,350.00 34/2562 09/04/2562 1 

46 ด้านชุมชน
เข้มแข็ง 

โครงการส่งเสริม
การจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล 

  50,000.00 450.00 33/2562 29/03/2562 2 

          450.00 36/2562 24/04/2562 2 

47 ด้านชุมชน
เข้มแข็ง 

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรี 

  200,000.00 450.00 57/2562 20/08/2562 5 

          3,000.00 57/2562 20/08/2562 3 

          20,500.00 59/2562 20/08/2562 5 

          150,000.00 59/2562 20/08/2562 5 

48 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

  500,000.00 5,000.00 20/2562 15/02/2562 5 

          5,600.00 21/2562 18/02/2562 2 

          450.00 15/2562 18/02/2562 2 

          100,000.00 17/2562 18/02/2562 2 

          10,000.00 16/2562 18/02/2562 2 

49 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือตู้
เก็บเอกสาร 

  22,000.00 22,000.00 10/2562 03/12/2561 3 

50 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปริ๊นเตอร์ 

  27,500.00 10,500.00 34/2562 28/04/2562 7 

51 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะเก้าอ้ีทำงาน 
ระดับ 3-6 

  4,500.00 4,500.00 10/2562 03/12/2561 3 

52 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะเก้าอ้ีทำงาน 
ระดับ 1-2 

  17,500.00 10,500.00 10/2562 03/12/2561 3 

53 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์/
โน๊ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

  16,000.00 16,000.00 23/2562 27/02/2562 7 

54 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
วัสดุสำนักงาน 

  400,000.00 3,000.00 2/2562 16/10/2561 3 
 
  

          26,700.00 26700 19/11/2561 3 



          95,269.00 8/2562 19/11/2561 3 

          3,000.00 12/2562 24/12/2561 3 

          4,230.00 9/2562 03/12/2561 3 

          3,000.00 24/2562 27/02/2562 7 

          26,700.00 36/2562 19/04/2562 3 

          3,000.00 38/2562 01/05/2562 3 

          890.00 35/2562 19/04/2562 3 

          3,000.00 51/2562 22/07/2562 5 

          36,264.00 53/2562 06/08/2562 3 

          480.00 46/2562 29/05/2562 2 

          23,994.00 60/2562 06/09/2562 5 

55 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

  10,000.00 6,946.00 40/2562 15/05/2562 5 

          2,996.00 61/2562 06/09/2562 7 

56 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการ
บำรุงรักษา
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

  100,000.00 1,000.00 11/2562 08/01/2562 5 

          4,237.20 13/2562 24/01/2562 5 

          1,000.00 20/2562 04/03/2562 3 

          2,450.00 21/2562 05/03/2562 7 

          1,850.00 22/2562 06/03/2562 7 

          4,390.00 40/2562 16/05/2562 7 

          1,000.00 48/2562 29/05/2562 7 

          2,850.00 53/2562 15/07/2562 7 

          23,950.00 56/2562 02/08/2562 7 

          13,510.00 61/2562 05/09/2562 7 

          10,078.33 62/2562 09/09/2562 7 

          3,500.00 63/2562 16/09/2562 7 

57 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

  150,000.00 100,000.00 1/2562 01/10/2561 360 
 
 
 
  

58 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
วัสดุก่อสร้าง 

  100,000.00 458.00 6/2562 12/11/2561 3 



          18,895.00 27/2562 07/03/2562 7 

          22,078.00 18/2562 31/01/2562 7 

          4,910.00 47/2562 08/07/2562 7 

59 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

  50,000.00 2,600.00 5/2562 02/11/2561 5 

60 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

  400,000.00 6,352.00 26/2562 07/03/2562 7 

          79,250.00 39/2562 03/05/2562 7 

61 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

  30,000.00 450.00 49/2562 24/06/2562 1 

          7,200.00 50/2562 24/06/2562 2 

62 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์/
โน๊ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

  81,300.00 81,300.00 22/2562 27/02/2562 7 

63 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์/
โน๊ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

  24,500.00 24,500.00 34/2562 11/04/2562 7 

64 ด้านการ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์/
โน๊ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

  39,600.00 39,600.00 14/2562 25/12/2561 7 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 
อบต.นาบัว 

           

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
งบ 

ประมาณ 
จำนวน 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
งบ 

ประมาณ 
จำนวน 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
งบ 

ประมาณ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 858 855,085,778.00 40 14,265,890.00 33 5,355,700.00 30 4,235,400.00 29 4,140,400.00 

ด้านเกษตรอินทรีย์ 28 1,440,000.00 1 100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

126 86,998,871.01 28 33,357,120.00 8 2,288,599.96 8 2,284,579.96 6 2,164,139.96 

ด้านเศรษฐกิจ 54 3,610,000.00 1 400,000.00 1 81,450.00 1 81,450.00 1 81,450.00 

ด้านชุมชนเข้มแข็ง 30 3,364,000.00 8 1,110,000.00 5 232,377.00 5 232,377.00 5 232,377.00 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16 2,030,000.00 2 121,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านการพัฒนาองค์กร 99 16,458,000.00 23 2,747,900.00 17 881,427.53 16 722,149.20 15 711,612.00 

 

 



 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์  
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    เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์  



ช.ผลการดำเนินงาน 
  

                อบต.นาบัว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รบัความร่วมมือ 
การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดงันี ้
                อปท. ใส่ข้อมลูผลการดำเนินการ เช่น แผนภูม ิตาราง กราฟเปรียบเทียบ รปูถ่าย ผลการสำรวจความคิดเหน็
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ  
  
 1. โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 1 (ซอยตาแบ๊ะ) 
 2. โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 1 (ซอยภูมิใจ) 
 3. โครงการเสรมิสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที ่ ๑๔ (ซอยมงคล) 

 4. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้านหมู่3 (ซอยมีทรัพย์) 
 5. ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่10 (ซอยบุฤาษ๊-สวายทาบ) 
 6. ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่11 (ซอยนายเก่ง) 
 7. ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู ่ ๑๒(โค้งปั้มเก่า) 
 8. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4  (ซอยเนี๊ยะตา) 
 9. ก่องสร้างถนน คสล.หมู่ 7  (ซอยไปห้วยตะวันตก) 
 10. ก่องสร้างถนน คสล.หมู่ 8  (ซอยประชาร่วมใจ 4) 
 11. ก่องสร้างถนน คสล.หมู่ 8  (ซอยพัฒนาสามัคคี) 
 12. ก่องสร้างถนน คสล.หมู่ 18 (ชอยบ้านนางประหสั ศาลางาม) 
 13. ก่องสร้างถนน คสล.หมู่ 18  (ซอยข้างบ้านนางอุไร) 
 14. โครงการปรับปรงุศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู ่ ๑ 
 15. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ ๔  ซอยละหุ่ง๑-ตายอง 
 16. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม.๖  ซอยต้นโพธ์ิ-ไทรทาบ 
 17. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม.๖  ซอยตาสอบ 
 18. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยตารอด  ม.๖   
 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล  .หมู่ ๗   ซอยบ้านนางบำเพ็ญ เกลียวทอง 
 20. โครงการก่อสร้างถนน คสล  .หมู่ ๘ ซอยบูรพา ๓ 
 21. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม.๑๐ โคกกลาง - โคกสะอาด 
 22. โครงการปรับปรงุศาลาประชาคม หมู่ ๑๓  (ปูกระเบื้องและหลังคา) 
 23. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่๑๖ ซอยสุขสวัสดิ์ 
 24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ ๑๗ ซอยประปา 
 25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู ่๑๗คุ้มกาบเจ็น-โคกชูง 
 26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ ๑๗ บ้านนายเจริญ-บา้นนายลิขิต 
 27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ ๑๗ ซอยบ้านยายน้อย 
 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ ๑๘  ซอยยายเกิ้ดพร้อมวางท่อ 
 29. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๙ ลงหนองนาสาม 
 30. โครงการจัดกจิกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 



 31. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
 32. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 
 33. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 34. โครงการสง่เสรมิงานวันสำคัญทางศาสนา 
 35. โครงการจัดงานลอยกระทง 
 36. โครงการสง่เสรมิและพฒันากลุ่มอาชีพภายในตำบลนาบัว 
 37. โครงการสง่เสรมิการจัดทำแผนชุมชน 
 38. โครงการฝกึอบรม อปพร.  
 39. โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัย 
 40. โครงการสง่เสรมิการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 
 41. โครงการพัฒนาบทบาทสตร ี
 42. โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน 
 43. โครงการจัดซื้อตู้เกบ็เอกสาร 
 44. โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ 
 45. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 
 46. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 
 47. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 
 48. โครงการจัดซื้อวัสดสุำนักงาน 
 49. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 50. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 51. โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง 
 52. โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
 53. โครงการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
 54. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 
 55. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 

 

56. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรอืมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.นาบัว ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
                     ประกาศ  ณ  วันที่  16 ธันวาคม 2562  
                     นายก อบต.นาบัว  
   

  ข้อมูล ณ 16/12/2562 
 

 


