
- 1 - 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

************************** 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 253 กําหนดให องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานให

ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ั งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอ

ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงขอประกาศผลการ

ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 256 5 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

กํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 “นาโพธิ์เมืองนาอยู มีความรูทันสมัย สิ่งแวดลอมปลอดภัยไรมลพิษ เศรษฐกิจดี มีการบริหาร

แบบธรรมมาภิบาล” 

พันธกิจ 

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 

2. สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

      3. รณรงคและกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ําเสีย 

4. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

5. สนับสนุนสงเสริมสุขภาพอนามัยชุมชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

     6. สรางองคกรแบบธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 

7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

/3. ยุทธศาสตร... 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

7. ยุทธศาสตรการบริการจัดการท่ีดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

การวางแผน 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวม

ของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ี

แทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดประกาศใชแผนพัฒนา  5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) โดย

ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

38 13,161,000.00 34 10,336,000.00 53 29,729,000.00 54 18,572,400.00 87 50,733,958.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

34 2,450,000.00 34 2,870,000.00 21 2,489,200.00 20 2,419,200.00 20 2,419,200.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

42 7,428,000.00 41 5,913,000.00 42 5,763,000.00 45 5,689,000.00 39 5,623,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

24 4,270,000.00 15 1,660,000.00 20 2,270,000.00 19 2,886,000.00 21 2,000,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานแหลง
น้ํา 

9 2,363,000.00 10 8,033,000.00 28 12,770,000.00 28 32,293,200.00 17 6,013,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

55 9,794,000.00 62 11,119,000.00 65 11,916,000.00 67 12,626,000.00 86 14,081,000.00 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่ดี
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร 

19 2,250,000.00 20 2,721,000.00 21 2,251,000.00 21 2,186,000.00 21 2,186,000.00 

รวม 221 41,716,000.00 216 42,652,000.00 250 67,188,200.00 254 76,671,800.00 291 83,056,158.00 

/การจัดทํา... 
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การจัดทํางบประมาณ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ี

บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 90 โครงการ งบประมาณ 14,673,330 บาท สามารถจําแนก

ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 14 2,382,900.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 6 145,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 19 2,527,330.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 5 190,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 1 380,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 37 8,958,100.00 

ยุทธศาสตรการบริการจัดการท่ีดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 8 90,000.00 

รวม 90 14,673,330.00 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
กลางหมูบาน) บานจอก หมู 
3 

492,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนในหมู3ไดมี
ถนนที่เปนมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กวาง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 200 
เมตร(ป63 = 200 ม. ป
64= 200 ม. ป65 = 
200 ม.) 

2. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดินทางใน
เทศกาลปใหม 

5,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนนในชวงเทศกาลป
ใหม 

จัดปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 6 
หมูบาน 

3. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดินทางใน
เทศกาลสงกรานต 

5,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต 

จัดปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต 
6 หมูบาน 

4. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการลงหินคลุกรอบ
หนองคูขาด บานหนองหวา 
หมูที่ 10 

90,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน
การคมนาคมอยางสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 
480 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

5. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
บานนายสุทัศ - 
ถนนลาดยางพุทไธสง (หมู 
7) 
 

492,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

ยาว 1,700ม. หนา 
0.15 ม. ไหลทางขางละ 
0.20 ม. 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

6. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หนองตอ (หมู 8) 

0.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 513 ม. 
หนา 0.15 ม. 

7. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนาบานพอสุด ราชสีภูมิ 
หนาสวนนายผัง สังฆเวช 
(หมู 10) 

217,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

8. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสน
หลังฉากทรัพยประเสริฐ 
(หมู 10) 

217,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

9. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานนายสงา บากไธสง (หมู 
11) 

119,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 76 ม. 
หนา 0.15 ม. 

10. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานนายฉวีวงค ชาริโน 
(หมู 11) 

85,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

ระยะทางยาว 40 เมตร 

11. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กส่ีแยก
รานทรัพยประเสริฐ ถึงบาน
นายสมภาร (หมู 11) 

217,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

12. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา
บานนายชัยณรงค โลภา) 
หมูที่ 8 บานหนองตอ 

246,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมวาง
ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.30 เมตร จํานวน 5 
ทอน 

13. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนางทองจันทร ฉลอง
ภาค หมูที่ 10 บานหนอง
หวา 

166,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

14. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนายสาธิต สังฆเวช หมู
ที่ 11 บานหนองหวา 

31,900.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. 

15. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลนาโพธิ ์

10,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อใหประชาชนในตําบลมี
ความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนจํานวน 100 
คน 

16. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมอาชีพนวด
แผนไทย 

20,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดให
ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 60 คน 

17. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพใหกับผูดอยโอกาส 

10,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อใหประชาชนในตําบลมี
ความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ 

จํานวน 50 คน 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

18. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเกษตรกรไดนําแนวทาง
ตามพระราชดําริมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 

เกษตรกร 60 คน 

19. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการอนุรักษพันธปลา
แหลงน้ําสาธารณะของ
ชุมชน "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมการเพาะเล้ียง
สัตยน้ําแกประชาชนในพื้นที ่

ปลอยพันธปลา 6 
หมูบาน 

20. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการธนาคารน้ําใตดิน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

40,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อแกไขปญหาภัยแลง 2.
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

จํานวน 6 หมูบาน 

21. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 1 
คร้ัง 

22. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา ศิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปหลวงเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนาง
เจาศิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง 
1 คร้ัง 

23. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ ์

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม-
จริยธรรมใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง อบต.
นาโพธิ์ ไดนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการทํางานไดอยาง
เหมาะสม 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง จํานวน 50 
คน 

24. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและการจัดงาน
รัฐพิธี 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนงบประมาณจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
การจัดงานรัฐพิธีประจําป 

อุดหนุนงบประมาณที่ทํา
การปกครองอําเภอนาโพธิ์ 
1 คร้ัง 

25. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

คาอาหารเสริม(นม) 546,955.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กมีสุขภาพพลานามัย
ที่ดี 

โรงเรียน/ศูนยเด็กในเขต 
อบต. 

26. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
เด็กสรางความสนุกสนาน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน และ
ศูนยเด็กเล็กในเขต อบต. 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

27. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมทักษะและ
ความสามารถใหเด็ก 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก การมี
สมาธิ สติปญญา 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

28. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักเรียนและ
เยาวชน 

20,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหเยาวชนไดศึกษาหลัก
คําสอนของพระพุทธศาสนา 
นําคําสอนมาใชใน
ชีวิตประจําวันมีคุณธรรม
จริยธรรม 

อบรมนักเรียนและ
เยาวชนในขต อบต.นา
โพธิ ์

29. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 924,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบถวน 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนในเขต อบต. 

30. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

410,375.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อใหเด็กปฐมวัยได
รับประทานอาหารกลางวันที่
มีสารอาหารครบถวน -เพื่อให
เด็กปฐมวัยมีส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา -เพื่อให
เด็กปฐมวัยมีหนังสือเรียน 
อุปกรณการเรียน เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. นาโพธิ ์

31. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแขงกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต .นาโพธิ ์

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กมีกิจกรรมการออก
กําลังกายแขงกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธิ ์

จัดแขงกีฬาสีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอบต.นาโพธิ ์

32. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดเพื่อสรางความ
ปรองดอง 

100,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได
ออกกําลังกายและหางใกลยา
เสพติด 

เยาวชน ประชาชน 
จํานวน 6 หมูบาน 

33. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจําป 

80,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหประชาชนไดรวมสืบ
สานประเพณีทองถิ่น 

จัดประเพณีบุญบองไฟ 1 
คร้ัง 

34. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเขาพรรษา 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหประชาชนไดรวมสืบ
สานประเพณีทองถิ่น 

จัดงานประเพณีวัน
เขาพรรษา 1 คร้ัง 

35. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนงบประมาณที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมยเพื่อ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีโบรานใหคงอยูแลสืบ
สานถึงอนุชนรุนหลัง 

สนับสนุนงบประมาณที่ทํา
การปกครองจังหวัด
บุรีรัมย 1 คร้ัง 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

36. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต 

20,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อรักษาสืบสานประเพณีอัน
ดีงามใหคงอยู 

จัดงานประเพณีสงกรานต 

37. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกลาเจาอยูหัวเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

16,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 1 
คร้ัง 

38. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานเทศกาล
ไหมนาโพธิ ์

100,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวนาโพธิ ์

สนับสนุนงบประมาณ ที่
ทําการปกครองอําเภอนา
โพธิ์ 1 คร้ัง 

39. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ ์

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์ มีภูมิทัศนที่เหมาะสม 
เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่มี
คุณภาพ 

1. การปรับสนามและ
พื้นที่โดยรอบ ศพด. นา
โพธิ์ 2. กอสรางเสาธง 3. 
จัดทําปาย ศพด. 4. 
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
ศพด.นาโพธิ์ ฯลฯ 

40. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

โครงการรักน้ํา รักปา รัก
แผนดิน 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมในชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 71 
ป 

ปลูกตนไม 300 ตน/ป 

41. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

โครงการคลองสวย น้ําใส 
นาโพธิ์มีสุข 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงแหลงน้ํา
สาธารณะ 

ปรับปรุงแหลงน้ํา 
สาธารณะหมูบาน 

42. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

โครงการนาโพธิ์สะอาด
ชุมชนนาอยู 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหชุมชนมีความสะอาด 
นาอยู เปนระเบียบ 

6 หมูบาน 

43. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

โครงการวางทอระบายน้ํา
จากหมูบานลงหนองหญา
รังกา หมูที่ 9 บานหนอง
หญารังกา 

140,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อระบายน้ําและแกไข
ปญหาน้ําทวม 

วางทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร ยาว 107 เมตร 
พรอมบอพักจํานวน 10 
บอ ตามแบบที่ อบต.นา
โพธิ์กําหนด 

44. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

โครงการวางทอระบายน้ํา
(หนาบานนายจําป) หมูที่ 8 
บานหนองตอ 

0.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อระบายน้ําและแกไข
ปญหาน้ําทวม 

ยาว 85 เมตร ทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.30 
เมตร จํานวน 88 ทอน 
พรอมบอพัก  
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

45. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานแหลง
น้ํา 

โครงการปรับปรุงน้ําประปา
หอถังสูงพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 9 บาน
หนองหญารังกา 

380,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพียงพอมีคุณภาพ 

กอสรางน้ําประปาหอถัง
สูง 

46. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคระบาด
อื่นๆ 

200,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนในตําบล
ไดรับการปองกันควบคุมโรค 

จํานวน 6 หมูบาน 

47. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพใหกับประชาชน
ตําบลนาโพธิ ์

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีความรูดาน
สาธารณสุข 

ประชาชนจํานวน 100 
คน 

48. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการอบรมใหความรู
ดานการดูแลสุขภาพใหกับ
แกนนําสุขภาพ 

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ
แกนนําสุขภาพในการให
ความรูดานการดูแลสุขภาพ 

แกนนําสุขภาพจํานวน 6 
หมูบาน 

49. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการรณรงคใหความรู
ดานการสาธารณสุขเพื่อ
การปองกันโรค 

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีความรูดาน
การสาธารณสุขเพื่อการ
ปองกันโรค 

รณรงคใหความรูแก
ประชาชน 6 หมูบาน 

50. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการอบรมใหความรู
เร่ืองเอดสแกเยาวชนตําบล
นาโพธิ ์

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเยาวชนมีความรูเร่ือง
โรคเอดส 

อบรมเยาวชนจํานวน 60 
คน 

51. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการอยูอยางไรกับวัย
ผูสูงอาย ุ

30,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อใหความสําคัญกับผูสูงอายุ 
ไดสรางความสัมพันธตอกัน 

สูงอายุจํานวน 150 คน 

52. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการสํารวจขอมูล
พื้นฐานของประชาชนใน
เขตอบต.นาโพธิ ์

3,500.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อเปนคาดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อรับทราบขอมูล
พื้นฐาน ของประชาชนในเขต 
อบต. -เพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหาพื้นฐานของประชาชน 

ขอมูลพื้นฐานของ
ประชาชน 6 หมูบาน 

53. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการสงเคราะหและ
เยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส 

20,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อเยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส -เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกเด็ก 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

เด็ก ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ ์

54. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย 

10,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อชวยเหลือสังคมและ
กิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ
ของจังหวัดบุรีรัมย 

สนับสนุนงบประมาณให
สนง.เหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย 1 คร้ัง 

55. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอาย ุ

20,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอาย ุ

จํานวน 80 คน 

56. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการครอบครัวอบอุน
เพิ่มพูนศักยภาพชีวิต 

10,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อใหเกิดความรักความ
อบอุนในครอบครัวในชุมชน 

จํานวน 50 คน 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

57. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับ
นักเรียนและเยาวชน 

20,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดใหกับนักเรียนและ
เยาวชน 

นักเรียนเยาวชน จํานวน 
100 คน 

58. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะ ประชาชน
ทั่วไป และพนักงาน 
เจาหนาที่ อบต.นาโพธิ ์

100,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อกระตุนใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการรักษาความ
สะอาดและรวมกันปรับปรุง
สภาพแวดลอมในหมูบานในที่
พักของตนเองใหสะอาด 

ผูเขาอบรมจํานวน 150 
คน 

59. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการครอบครัวอบอุน 
ชุมชนเขมแข็ง 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสรางความพันธอันดี
ระหวางบุคคลในครอบครัว 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

ประชาชน 6 หมูบาน 

60. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.
ของสมาชิกอปพร.อบต.นา
โพธิ ์

50,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทบทวนทักษะการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยแกสมาชิก
อปพร. 

สมาชิกอปพร.จํานวน 
100 คน 

61. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการฝกอบรมปองกัน
และระงับอัคคีภัย ประจําป 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปองกันและระงับอัคคีภัย
ในชุมชน 

ฝกอบรม 6 หมูบาน 

62. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการดําเนินงานระบบ
การแพทยฉุกเฉิน หนวยกู
ชีพ-กูภัยเพื่อใหการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล 

200,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหการบริการผูปวย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล 

บริการผูปวยฉุกเฉิน 6 
หมูบาน 

63. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 5,715,500.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อชวยเหลือสวัสดิการ
ผูสูงอายุในพื้นที ่

ผูสูงอายุในเขต อบต.นา
โพธิ์อายุ 60 ปขึ้นไปและ
ขึ้นบัญชีไว 

64. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,899,200.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อชวยเหลือสวัสดิการผู
พิการในพื้นที ่

ผูพิการในเขต อบต. นา
โพธิ ์

65. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 44,900.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อชวยเหลือสวัสดิการผูปวย
เอดสในพื้นที ่

ผูปวยเอดสในเขต อบต.
นาโพธิ ์

66. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

เงินสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
นาโพธิ ์

100,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลนา
โพธิ ์

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
นาโพธิ ์

67. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา 

40,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 
 
 

เพื่อใหประชาชนในตําบล
ไดรับความปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

 ุสุนัขและแมว 6 หมูบาน 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

68. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

100,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝกทักษะการปองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติแกจิตอาสา 

อบรมจิตอาสาทั้ง 6 
หมูบาน 

69. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งบทบาทสตรี 

20,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพ สราง
ความรู ทักษะ ในการพัฒนา
ตนเองของสตรีใหมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน ทั้ง 6 หมูบาน
จํานวน 50 คน 

70. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการปองกันและแกไข
การต้ังครรภกอนวัยอันควร 
(วัยเรียน วัยใส รักอยางไร
ไมใหเส่ียง) 

10,000.00 
สํานัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสรางความตระหนักและ
องคความรูเร่ืองปองกันและ
แกไขการต้ังครรภกอนวัยอัน
ควร 

เด็กและเยาวชน ทั้ง 6 
หมูบาน จํานวน 50 คน 

71. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

สนับสนุนงบประมาณที่ทําการ
ปกครองอําเภอนาโพธิ์เพื่อ
จัดหาวัสดุตรวจสารเสพติด
และอุปกรณสําหรับคนหาผู
เสพยาเสพติด เขารับการ
บําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณที่ทํา
การปกครองอําเภอนาโพธิ์ 
1 คร้ัง 

72. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บาน
จอก 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

73. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บาน
โศกกะฐิน 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

74. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 8 บาน
หนองตอ 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

75. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 9 บาน
หนองหญารังกา 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

76. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 10 บาน
หนองหวา 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

77. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 11 บาน
หนองหวา 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

78. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการปรับปรุงทางลาดผู
พิการ อบต.นาโพธิ ์

30,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับอํานวย
ความสะดวกใหแกผูพิการที่มา
ติดตอราชการ 

ปรับปรุงทางลาดสําหรับผู
พิการ พรอมมีราวจับ 

79. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการปรับปรุงหองน้ํา
คนพิการ 

70,000.00 

สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับอํานวย
ความสะดวกใหแกผูพิการที่มา
ติดตอราชการ 

ปรับปรุงหองน้ําคนพิการ 

80. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการจัดต้ังศูนยพักคอย
(Community Isolation : 
CI)ประจําอําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย เพื่อรองรับ
ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ประจําปงบประมาณ 
2565 

25,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

สนับสนุนงบประมาณที่ทําการ
ปกครองอําเภอนาโพธิ์ จัดต้ัง
ศูนยพักคอย(Community 
Isolation : CI)ประจําอําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อ
รองรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
ประจําปงบประมาณ 2565 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอนาโพธิ ์

81. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดทําแผนการพัฒนา
ทองถิ่นเปนไปตามกรอบ
แนวทางตามระเบียบ 

ประชาชน ทั้ง 6 หมูบาน
ตําบลนาโพธิ ์

82. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

โครงการจัดทําและทบทวน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 

0.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทบทวนแผนพัฒนา
หมูบานใหเหมาะสมและเปน
ปจจุบัน 

ประชาชน ทั้ง 6 หมูบาน
ตําบลนาโพธิ ์

83. 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของ อบต.นา
โพธิ์ ผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 

5,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางผูปฏิบัติหนาที่
บริการประชาชนดีเดน 

พนักงานสวนตําบล 20 
คน พนักงานจาง 3 คน 

84. 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมเพิ่มประสิทธิ์ภาพ 
ในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลใหดีขึ้น 

สํารวจความพอใจของ
ผูรับบริการ 1 คร้ัง 

85. 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่ดี
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบต.เคล่ือนที่
ใหบริการประชาชน พรอม
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของอบต.นาโพธิ ์

14,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหบริการประชาชนใน
เชิงรุก -เพื่อเปนชองทางให
ประชาชนเขาถึงการบริการ
ของ อบต.นาโพธิ์มากขึ้น -
เพื่อลดรายจายของประชาชน 

ออกใหบริการ 6 หมูบาน 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

86. 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการหนาที่พลเมืองที่ดี
ในการเสียภาษีสรางชาติ 

6,000.00 สํานัก/กองคลัง 
เพื่อใหความรู และ
ประชาสัมพันธเชิญชวน
ประชาชนใหเสียภาษีอากร 

ประชาชน 6 หมูบาน 

87. 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมใหความรูใน
การเสียภาษีใหกับ
ประชาชน อบต.นาโพธิ ์

10,000.00 สํานัก/กองคลัง 
เพื่อใหความรูในการเสียภาษี
ใหกับประชาชน 

ประชาชนชนจํานวน 
100 คน 

88. 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการสรางพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

5,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสรางจิตสํานึกพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตย 

อบรมประชาชนจํานวน 
90 คน 

89. 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝกอบรมใหความรู
ดานกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแกประชาชน
องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ ์

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีความรูดาน
กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

ประชาชนจํานวน 50 คน 

90. 

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการขอรับการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย 

25,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอนาโพธิ์ในการ
ดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อเปนศูนยกลางใน
การชวยเหลือประชาชน 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอนาโพธิ์ในการ
ดําเนินงานศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอนาโพธิ์ 1 คร้ัง 

 

 

 

/การใชจาย... 
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การใชจายงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 54 โครงการ จํานวนเงิน 

13,341,981.40 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 54 โครงการ จํานวนเงิน 13,341,981.40  

บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 13 2,331,280.00 13 2,331,280.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2 64,564.00 2 64,564.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 12 1,917,482.40 12 1,917,482.40 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 2 141,832.00 2 141,832.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 1 375,000.00 1 375,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 21 8,466,063.00 21 8,466,063.00 

ยุทธศาสตรการบริการจัดการท่ีดีและพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

3 45,760.00 3 45,760.00 

รวม 54 13,341,981.40 54 13,341,981.40 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ท่ีมีการกอหนี้

ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกลาง
หมูบาน) บานจอก 
หมูที่ 3 

492,000.00 480,000.00 480,000.00 12,000.00 

2. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางในเทศกาลป
ใหม 

5,000.00 2,640.00 2,640.00 2,360.00 

3. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางในเทศกาล
สงกรานต 

5,000.00 2,640.00 2,640.00 2,360.00 

4. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการถนนลงหิน
คลุก (สายรอบหนอง
คูขาด) บานหนอง
หวา หมูที่ 10 

90,000.00 88,000.00 88,000.00 2,000.00 



- 14 - 
 

ที่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

5. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหนาบานนายสุ
ทัศ – ถนนลาดยาง
พุทไธสง) บานโศก
กะฐิน หมูที่ 7 

492,000.00 480,000.00 480,000.00 12,000.00 

6. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหนาบาน
พอสุด ราชสีภูมิ –
หนาสวนนายผัง 
สังฆเวช) บานหนอง
หวา หมูที่ 10 

217,000.00 211,000.00 211,000.00 6,000.00 

7. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (หลังฉาง
ทรัพยประเสริฐ) 
บานหนองหวา หมูที่ 
10 

217,000.00 216,000.00 216,000.00 1,000.00 

8. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบานนาย
สงา บากไธสง) บาน
หนองหวา หมูที่ 11 

119,000.00 115,500.00 115,500.00 3,500.00 

9. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบานนาย
ฉวีวงค ชาริโน) บาน
หนองหวา หมูที่ 11 

85,000.00 84,000.00 84,000.00 1,000.00 

10. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายส่ีแยก
รานทรัพยประเสริฐ 
– บานนายสมภาร) 
บานหนองหวา หมูที่ 
11 

217,000.00 210,500.00 210,500.00 6,500.00 

11. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (หนาบานนาย
ชัยณรงค โลภา) หมู
ที่ 8 บานหนองตอ 

246,000.00 245,000.00 245,000.00 1,000.00 

12. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานนาง
ทองจันทร ฉลอง
ภาค หมูที่ 10 บาน
หนองหวา 
 
 

166,000.00 165,000.00 165,000.00 1,000.00 
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ที่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

13. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานนาย
สาธิต สังฆะเวช หมู
ที่ 11 บานหนอง
หวา 

31,900.00 31,000.00 31,000.00 900.00 

14. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สงเสริมวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 49,632.00 49,632.00 368.00 

15. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการอนุรักษ
พันธปลาแหลงน้ําสา
ธารณของชุมชน 
ความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

15,000.00 14,932.00 14,932.00 68.00 

16. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

10,000.00 4,275.00 4,275.00 5,725.00 

17. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต พระ
บรมราชินีนาท พระ
บรมราชชนนีพันป
หลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

10,000.00 9,400.00 9,400.00 600.00 

18. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
องคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ ์

10,000.00 6,980.00 6,980.00 3,020.00 

19. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและ
การจัดงานรัฐพิธ ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วัสดุงานบานงาน
ครัว 

546,955.00 452,588.40 452,588.40 94,366.60 

21. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม
ทักษะและ
ความสามารถใหเด็ก 

10,000.00 7,825.00 7,825.00 2,175.00 

22. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

924,000.00 859,950.00 859,950.00 64,050.00 
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ที่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

23. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

410,375.00 332,790.00 332,790.00 77,585.00 

24. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแขงกีฬาสี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ ์

10,000.00 4,879.00 4,879.00 5,121.00 

25. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
วันเขาพรรษา 

10,000.00 9,945.00 9,945.00 55.00 

26. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

16,000.00 15,850.00 15,850.00 150.00 

27. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ ์

200,000.00 193,000.00 193,000.00 7,000.00 

28. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

โครงการรักน้ํา รัก
ปา รักษาแผนดิน 

15,000.00 2,832.00 2,832.00 12,168.00 

29. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

โครงการวางทอ
ระบายน้ําจาก
หมูบานลงหนอง
หญารังกา หมูที่ 9 
บานหนองหญารังกา 

140,000.00 139,000.00 139,000.00 1,000.00 

30. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหลงน้ํา 

โครงการปรับปรุง
ประปาหอถังสูง
พลังงานแสงอาทิตย 
หมูที่ 9 บานหนอง
หญารังกา 

380,000.00 375,000.00 375,000.00 5,000.00 

31. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรค
ระบาดอื่น ๆ 

200,000.00 162,900.00 162,900.00 37,100.00 

32. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการอบรมให
ความรูดานการดูแล
สุขภาพใหกับแกน
นําสุขภาพ 

10,000.00 9,945.00 9,945.00 55.00 

33. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

 
โครงการสงเคราะห
และเยี่ยมบานเด็ก 
ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส 
 
 

20,000.00 19,573.00 19,573.00 427.00 
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ที่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

34. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการฝกอบรม
การพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
กองทุน ธนาคารขยะ 
ประชาชนทั่วไป 
และพนักงาน 
เจาหนาที่ อบต.นา
โพธิ ์

100,000.00 36,440.00 36,440.00 63,560.00 

35. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทย
ฉุกเฉิน หนวยกูชีพ-
กูภัยเพื่อใหการ
บริการผูปวยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล 

200,000.00 196,000.00 196,000.00 4,000.00 

36. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 5,715,500.00 5,715,500.00 5,715,500.00 0.00 

37. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,899,200.00 1,899,200.00 1,899,200.00 0.00 

38. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

44,900.00 33,500.00 33,500.00 11,400.00 

39. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

เงินสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลนา
โพธิ ์

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

40. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

40,000.00 20,630.00 20,630.00 19,370.00 

41. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็ง
บทบาทสตรี 

20,000.00 15,570.00 15,570.00 4,430.00 

42. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ 3 บานจอก 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

43. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ 7 บานโศกกะฐิน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ 8 บานหนองตอ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

45. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 9 
บานหนองหญารังกา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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ที่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

46. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ 10 บานหนอง
หวา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

47. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ที่ 11 บานหนอง
หวา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

48. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปรับปรุง
ทางลาดผูพิการ 
อบต.นาโพธิ ์

30,000.00 29,000.00 29,000.00 1,000.00 

49. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปรับปรุง
หองน้ําคนพิการ 

70,000.00 68,000.00 68,000.00 2,000.00 

50. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการจัดต้ังศูนย
พักคอย 
(Community 
Isolation : CI) 
ประจําอําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย เพื่อ
รองรับผูปวยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
ประจําปงบประมาณ 
2565 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

51. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการจัดทํา/
ทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

20,000.00 14,805.00 14,805.00 5,195.00 

52. 
ยุทธศาสตรการบริการจัดการ
ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการของ
องคการบริหารสวน
ตําบล 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

53. 
ยุทธศาสตรการบริการจัดการ
ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

โครงการหนาที่
พลเมืองที่ดีในการ
เสียภาษีสรางชาติ 

6,000.00 5,760.00 5,760.00 240.00 

54. 
ยุทธศาสตรการบริการจัดการ
ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

โครงการขอรับการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

รายงานสรุป... 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการคมนาคม 

87 50,733,958.00 14 2,382,900.00 13 2,331,280.00 13 2,331,280.00 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

20 2,419,200.00 6 145,000.00 2 64,564.00 2 64,564.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

39 5,623,000.00 19 2,527,330.00 12 1,917,482.40 12 1,917,482.40 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานส่ิงแวดลอม 

21 2,000,000.00 5 190,000.00 2 141,832.00 2 141,832.00 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานแหลงน้ํา 

17 6,013,000.00 1 380,000.00 1 375,000.00 1 375,000.00 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

86 14,081,000.00 37 8,958,100.00 21 8,466,063.00 21 8,466,063.00 

7.ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่ดีและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

21 2,186,000.00 8 90,000.00 3 45,760.00 3 45,760.00 

รวม 291 83,056,158.00 90 14,673,330.00 54 13,341,981.40 54 13,341,981.40 

  ผลการดําเนินงาน 
องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 

2565 ในเข ตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ี
และพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
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ปญหา อุปสรรค 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ยัง

ประสบปญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล

นาโพธิ์ตองดําเนินการตามมาตรการการปองโรคระบาดดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคําสั่งและประกาศ

ของคณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัดบุรีรัมย มีผลตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลนาโพธิ์ท่ีมีลักษณะเปนการรวมคนเปนจํานวนมาก หรือเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค บางโครงการ/

กิจกรรมไมสามารถดําเนินการตอไปได ทําใหผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ินมี

เปาหมายลดลง แตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ก็ไดดําเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข แผนพัฒนา

ทองถ่ิน และโอนเพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิด

ประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ดวยความเหมาะสม 

/ขอเสนอ... 
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ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร

ระบาดอยูในปจจุบัน และยังมีขยายสายพันธุท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และยังมีความรุนแรงข้ึน องคการบริหารสวน

ตําบลนาโพธิ์ จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามมาตรการ

อยูเสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตร การวางแผน การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการคิด

วิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน พรอมท้ังตอบสนองความตองการของประชาชนและเกิด

ประโยชนสูงสุด และการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพ่ือใหการแกไขปญหา

เปนไปตามความตองการอยางแทจริง 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค

จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สามารถติดตอ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

นาโพธิ์ทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะยาวตอไป จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 (นายไสว  พลสม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 

 

     


	รายงานสรุป...
	รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์
	ผลการดำเนินงาน
	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้...

