
 
ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ

รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

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

ผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลนาทอง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการ

จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน           

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

"การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สรางงานเพ่ิมรายได   สงเสริมการเรียนรู                

รักษาสิ่งแวดลอม   เอาชนะความจน  ชุมชนเขมแข็ง" 

ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

 1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ 

2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

3.  พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

4.  พัฒนาดานสังคม 

5.  ปรับปรุงพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

6.  พัฒนาดานสาธารณสุข 

7.  พัฒนาดานการศึกษา 

8.  จัดการและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

9. สงเสริมการศึกษา สรางการเรียนรู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 



ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตําบลนาทองไดกําหนดยุทธศาสตรและ

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 9 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคม 

   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณสุข 

   ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาทางดานการศึกษา 

   ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาดานประเพณี วัฒนธรรม 

ง. การวางแผน 

องคการบริหารสวนตําบลนาทองไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 

- 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 

การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน

พ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป อบต.นาทอง ไดประกาศใช

แผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 

2565) 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํา 

นวน 
งบประมาณ 

จํา 

นวน 
งบประมาณ 

จํา 

นวน 
งบประมาณ 

จํา 

นวน 
งบประมาณ 

จําน

วน 
งบประมาณ 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 
75 90,600,000.00 74 89,100,000.00 95 107,150,000.00 95 107,150,000.00 95 107,150,000.00 

ดานแหลงนํ้า 13 53,500,000.00 13 98,500,000.00 13 58,000,000.00 13 53,500,000.00 13 53,500,000.00 

ดาน

เศรษฐกิจ 
18 2,065,000.00 18 2,065,000.00 18 2,065,000.00 18 2,065,000.00 18 2,065,000.00 

ดานสังคม 19 12,641,200.00 19 12,641,200.00 19 12,896,200.00 19 13,796,200.00 19 12,896,200.00 

ดาน

การเมืองการ

บริหาร 

39 4,955,000.00 40 4,955,000.00 40 5,005,000.00 41 5,305,000.00 41 5,665,000.00 

ดาน

สาธารณสุข 
25 4,595,000.00 25 4,595,000.00 25 4,595,000.00 25 4,595,000.00 25 4,595,000.00 

ดาน

การศึกษา 
13 3,730,000.00 13 3,730,000.00 13 3,730,000.00 13 3,730,000.00 13 3,730,000.00 



ดาน

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

12 1,520,000.00 12 1,520,000.00 12 1,520,000.00 12 1,520,000.00 12 1,520,000.00 

ดานศาสนา 

ประเพณี 

วัฒนธรรม 

6 540,000.00 6 540,000.00 7 570,000.00 7 570,000.00 7 570,000.00 

รวม 220 174,146,200.00 220 217,646,200.00 242 195,531,200.00 243 192,231,200.00 243 191,691,200.00 

 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.นาทอง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณ จํานวน 57 โครงการ งบประมาณ 8,422,979 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

โครงสรางพ้ืนฐาน 12 2,365,500.00 

ดานแหลงน้ํา - - 

ดานเศรษฐกิจ 5 280,000.00 

ดานสังคม 1 20,000.00 

ดานการเมืองการบริหาร 19 1,645,955.00 

ดานสาธารณสุข 5 872,800.00 

ดานการศึกษา 8 2,943,724.00 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 75,000.00 

ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 4 220,000.00 

รวม 57 8,422,979.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.นาทอง มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ดานเศรษฐกิจ 
โครงการสนับสนุนกลุม

อาชีพ,อบรมกลุมอาชีพ 
20,000.00 

สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู

มีอาชีพท่ีม่ันคงมีรายตอ

การดํารงชีพ 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี

ตําบลนาทอง 

2. ดานเศรษฐกิจ 

โครงการมหกรรมของดี

ตําบลนาทองสูมหกรรม

ของดีเมืองเชียงยืน 

100,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ

แบบเศรษฐกิจพอเพียง

และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี

ตําบลนาทอง 

3. ดานเศรษฐกิจ โครงการเศรษฐกิจชุมชน 100,000.00 
กองสงเสริม

การเกษตร 

เพ่ือสงเสริมการดํารงชีพ

แบบเศรษฐกิจพอเพียง

และพ่ึงตนเอง 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี

ตําบลนาทอง 

4. ดานเศรษฐกิจ 
สนับสนุนการประมง

หมูบาน 
30,000.00 

กองสงเสริม

การเกษตร 

เพ่ือใหชุมชนมีแหลง

ประมงสงเสริมการดํารง

ชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี

ตําบลนาทอง 

5. ดานเศรษฐกิจ 

อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ

เชียงยืนในโครงการจัด

งานประเพณีของดีเมือง

เชียงยืน 

30,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพ่ืออุดหนุนตามกิจกรรม

โครงการ 

กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี

ตําบลนาทอง 

6. ดานสังคม 

โครงการฝกอาชีพให

ผูดอยโอกาสและ

ผูสูงอายุ 

20,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพ่ือใหผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

ผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี

ตําบลนาทอง 

7. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการงานรัฐพิธี

สถาบันชาติ 
25,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

8. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
จัดหาวัสดุสํานักงาน 250,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพียงพอตอการใช

งานและเปนประโยชนตอ

องคกร 

สํานักงาน อบต.

นาทอง 



9. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและ

เสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม 

20,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม 

คณะผูบริหาร 

พนักงานตําบลนา

ทอง 

10. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการจางเหมา

บริการบุคคลภายนอก 
108,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

ดูแลรักษาความสะอาด

อาคารสํานักงาน 

อาคารสํานักงาน 

อบต.นาทอง 

11. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการเลือกตั้งท่ัวไป 500,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สนับสนุนการเลือกตั้ง

ระบอบประชาธิปไตย 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

12. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการพัฒนา

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็คทรอนิกคของ 

อปท. 

12,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี

ไดรับขอมูลขาวสารทัน

สถานการณ 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

13. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการพัฒนาเว็ปไซด 

อบต.นาทอง 
10,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี

ไดรับขอมูลขาวสารทัน

สถานการณ 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

14. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการจัดประชาคม

เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
25,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือรับฟงและรับ

ขอเสนอแนะของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

นาทอง 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

15. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการสํารวจความพึง

พอใจ 
15,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ.,สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

เพ่ือประเมินการ

ปฏิบัติงาน อบต.นาทอง 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 



อบต. 

16. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

งานรัฐพิธีสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 
20,355.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สรางความสามัคคี

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีเทิดทูลสถาบัน 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

17. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการศูนยปฏิบัติการ

รวมในชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

25,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือประชาสัมพันธ

ขาวสารตางๆใหชุมชน

ไดรับทราบ 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

18. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการพัฒนาบุคลากร 40,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหบุคลากรใน

องคการบริหารสวน

ตําบลนาทองมีความรู

ความสามารถในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

บุคลากรใน

สํานักงาน อบต.

นาทอง 

19. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการพัฒนาระบบ

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

50,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดทําฐานขอมูล 

ประมวลผลขอมูล 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

20. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการเฝาระวังและ

ลดอุบัติเหตุทางจราจร 
20,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุ 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

21. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได 

20,000.00 สํานัก/กองคลัง 
เพ่ือบริการความสะดวก

แกผูเสียภาษี 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

22. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการพัฒนาบุคลากร 50,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหบคคลากรในกอง

การศึกษาสังกัด อบต.นา

ทองมีความรู

ความสามารถในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

บุคลากรใน

สํานักงาน อบต.

นาทอง 

23. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการจางเหมา

บริการบุคคลภายนอก 
216,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีผูดูแล

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานนาทอง 



ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

24. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการอบรมปองกัน

และระงับอัคคีภัยใน

ชุมชน 

30,000.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือปองกันและระงับ

อัคคีภัยในชุมชน 

ปองกันและระงับ

อัคคีภัยในชุมชน 

25. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการฝกอบรมจัดตั้ง

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ 

209,600.00 

สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือฝกอบรมจัดตั้งชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําตําบลนาทอง 

ตําบลนาทอง 

26. ดานสาธารณสุข 
สนับสนุนสาธารณสุขมูล

ฐาน(ศสมช.) 
220,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย 

เพ่ือตรวจสุขภาพและพัม

นาศักยภาพงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

27. ดานสาธารณสุข 
จัดตั้งศูนยกูชีพและ

การแพทยฉุกเฉิน 
517,800.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย 

เพ่ือการชวยเหลือผูปวย

ฉุกเฉินเบื้องตน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

28. ดานสาธารณสุข 
ควบคุมปองกัน

โรคติดตอ 
20,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย 

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุกรณใน

การปองกันการเผยแพร

ระบาดของโรคติดตอ

ตางๆ 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

29. ดานสาธารณสุข 

โครงการรณรงคปองกัน

และกําจัดโรคพิษสุนัข

บา 

25,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย 

เพ่ือกําจัดโรคพิษสุนัขบา

ใหหมดไป 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

30. ดานสาธารณสุข 
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ิน
90,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

เพ่ือสนับสนุนสงเสริม

กิจกรรมการสรางเสริม
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 



หรือพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลนาทอง 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย 

สุขภาพการปองกันโรค

การื้นฟูสมรรถาพและ

การรักษาพยาบาลระดับ

ปฐมภูมิ 

31. ดานการศึกษา โครงการวันเด็กแหงชาติ 120,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กไดรูหนาท่ีและ

ความสําคัญของตนเอง 

เด็กทุกคนในเขต

บริการของ อบต.

นาทอง 

32. ดานการศึกษา 
โครงการแขงขันกีฬาสี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
50,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรงมีน้ําใจ

เปนนักกีฬา 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด อบต.นา

ทอง 

33. ดานการศึกษา 
โครงการทัศนศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
30,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด อบต.นา

ทอง 

34. ดานการศึกษา 

โครงการประชุม

ผูปกครองนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือแจงแนวทางการ

เรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด อบต.นา

ทอง 

35. ดานการศึกษา 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา(อาหาร

กลางวัน รายหัว ศพด.) 

711,160.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับ

อาหารกลางวันตามหลัก

โภชนาการและมีสื่อการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด อบต.นา

ทอง 

36. ดานการศึกษา 

โครงการซอมแซม

ครุภัณฑและเตรื่องเลน

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือซอมแซมปรับปรุง

ครุภัณฑและเครื่องเลน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด อบต.นา

ทอง 

37. ดานการศึกษา 

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 

1,228,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กไดรับอาหาร

กลางวันตามหลัก

โภชนาการ 

เด็กนักเรียน

โรงเรียน สพฐ.ใน

เขตตําบลนาทอง

ทุกคน 

38. ดานการศึกษา 
โครงการจัดซ้ืออาหาร

เสริม(นม)สําหรับเด็ก
764,564.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน 

รร.สพฐ. และเด็ก ศพด.

เด็กนักเรียนใน

ตําบลนาทอง 



นักเรียน รร.สพฐ.และ

ศพด. 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ทุกคนมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

39. 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ปลูกปาทดแทนชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ 
15,000.00 

กองสงเสริม

การเกษตร 

เพ่ืออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

เพ่ิมผืนปา 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

40. 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรอบบ

บูรณาการ 

20,000.00 
กองสงเสริม

การเกษตร 

สงเสริมใหมีจิตสํานึกรัก

ทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชน 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

41. 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ลดการท้ิงขยะ/แยกขยะ 40,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย 

สนับสนุนใหมีสถานท่ี

และพัฒนาระบบกําจัด

ขยะมูลฝอย 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

42. 

ดานศาสนา 

ประเพณี 

วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีหลอ

เทียนพรรษา 
40,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีอันดี

งาม 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

43. 

ดานศาสนา 

ประเพณี 

วัฒนธรรม 

โครงการวันผูสูงอายุและ

วันกตัญู 
70,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

เห็นความสําคัญของ

ผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

44. 

ดานศาสนา 

ประเพณี 

วัฒนธรรม 

โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด 
100,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมและมีน้ําใจเปน

นักกีฬาลดปญหายาเสพ

ติด 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

45. 

ดานศาสนา 

ประเพณี 

วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมอนุรักษ

ประเพณีทองถ่ิน 
10,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีอันดี

งามและอนุรักษประเพณี

ทองถ่ิน 

พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

46. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการปรับเกรดถนน

เพ่ือการเกษตรหมู.1-11 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

การคมนาคมสะดวก พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 



47. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการซอมแซมถนน

หมู.1-11 
440,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

การคมนาคมสะดวก พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

48. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางรั้วและ

ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
150,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือความปลอดภัยของ

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด อบต.นา

ทอง 

49. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางถนน 

คสล.ม.๓ 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

ถนนใชในการคมนาคม

ขนสงสะดวก 

หมูท่ี 3 

50. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการขุดวางทอ

ระบายน้ําหมู.1 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

51. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการขุดวางทอ

ระบายน้ําหมู.2 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

52. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการขุดวางทอ

ระบายน้ําหมู.4 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

53. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการขุดวางทอ

ระบายน้ําหมู.6 
500.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

54. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการขุดวางทอ

ระบายน้ําหมู.7 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

55. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการขุดวางทอ

ระบายน้ําหมู.8 
175,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

เพ่ือระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 



โยธา, กอง

ประปา 

56. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการขุดวางทอ

ระบายน้ําหมู.9 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

57. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการขุดวางทอ

ระบายน้ําหมู.11 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือระบายน้ําเสียออก

จากหมูบานและชุมชน 
พ้ืนท่ีตําบลนาทอง 

 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
 

                อบต.นาทอง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนาม

ในสัญญา รวม 26 โครงการ จํานวนเงิน 5,302,479 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 26 โครงการ จํานวนเงิน 4,213,915 ลาน

บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

โครงสรางพ้ืนฐาน 3 565,790.00 3 565,790.00 

ดานแหลงน้ํา 
    

ดานเศรษฐกิจ 2 106,300.00 2 106,300.00 

ดานสังคม 
    

ดานการเมืองการบริหาร 13 665,835.00 13 665,835.00 

ดานสาธารณสุข 3 356,500.00 3 356,500.00 

ดานการศึกษา 4 2,518,194.56 4 2,518,194.56 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1,295.00 1 1,295.00 

ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    

รวม 26 4,213,914.56 26 4,213,914.56 
       

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.นาทอง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. ดานเศรษฐกิจ 

โครงการของดีตําบลนาทองสูงาน

บุญขาวคูณลานสืบสานประเพณี

ของดี เมืองเชียงยืน 

100,000.00 80,000.00 80,000.00 20,000.00 

2. ดานเศรษฐกิจ 

โครงการจัดงานบุญขาวคูณลานสืบ

สานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม 

30,000.00 26,300.00 26,300.00 3,700.00 

3. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

4. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
วัสดุสํานักงาน 250,000.00 159,055.00 159,055.00 90,945.00 

5. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

6. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเลคทรอนิกคขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

12,000.00 6,955.00 6,955.00 5,045.00 

7. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการพัฒนาเวปไซคองคการ

บริหารสวนตําบลนาทอง 
10,000.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00 

8. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการสํารวจความพึงพอใจ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

9. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการกิจกรรมรัฐพิธีและ

กิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับสถาบัน

พระมหากษัตริย 

20,355.00 4,000.00 4,000.00 16,355.00 

10. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล

เหลาบัวบาน 
25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

11. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
คาใชจายเดินทางไปราชการ 40,000.00 990.00 990.00 39,010.00 

12. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุ

ทางการจราจร 
20,000.00 12,930.00 12,930.00 7,070.00 



13. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

คาใชจายในการฝกอบรมและ

สัมมนา 
50,000.00 11,700.00 11,700.00 38,300.00 

14. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 216,000.00 207,000.00 207,000.00 9,000.00 

15. 
ดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการฝกอบรมจัดตั้งชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

209,600.00 82,205.00 82,205.00 127,395.00 

16. ดานสาธารณสุข 
อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน หมูท่ี 1-11 
220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

17. ดานสาธารณสุข 

โครงการดําเนินงานและบริการ

ระบบการแพทยฉุกเฉินตําบลนา

ทอง 

517,800.00 46,500.00 46,500.00 471,300.00 

18. ดานสาธารณสุข 
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพทองถ่ินระดับตําบล 
90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

19. ดานการศึกษา 
โครงการแขงขันกีฬาสี ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 
50,000.00 42,740.00 42,740.00 7,260.00 

20. ดานการศึกษา 
เงินสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา(ศพด) 
711,160.00 628,610.00 628,610.00 82,550.00 

21. ดานการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 
1,228,000.00 1,179,000.00 1,179,000.00 49,000.00 

22. ดานการศึกษา คาอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 764,564.00 667,844.56 667,844.56 96,719.44 

23. 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติ 
15,000.00 1,295.00 1,295.00 13,705.00 

24. โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 3 
200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

25. โครงสรางพ้ืนฐาน โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู 1 200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

26. โครงสรางพ้ืนฐาน โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู 8 175,000.00 167,790.00 167,790.00 7,210.00 
 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 

อบต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.โครงสรางพ้ืนฐาน 95 107,150,000.00 12 2,365,500.00 3 565,790.00 3 565,790.00 

2.ดานแหลงนํ้า 13 53,500,000.00 - - 
    

3.ดานเศรษฐกิจ 18 2,065,000.00 5 280,000.00 2 106,300.00 2 106,300.00 

4.ดานสังคม 19 13,796,200.00 1 20,000.00 
    

5.ดานการเมืองการบริหาร 41 5,305,000.00 19 1,645,955.00 13 665,835.00 13 665,835.00 

6.ดานสาธารณสุข 25 4,595,000.00 5 872,800.00 3 356,500.00 3 356,500.00 

7.ดานการศึกษา 13 3,730,000.00 8 2,943,724.00 4 2,518,194.56 4 2,518,194.56 

8.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12 1,520,000.00 3 75,000.00 1 1,295.00 1 1,295.00 

9.ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7 570,000.00 4 220,000.00 
    

รวม 243 192,231,200.00 57 8,422,979.00 26 4,213,914.56 26 4,213,914.56 
 

ผลการดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลนาทองไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ในเขต
พ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง  
 ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนนาทองทราบ เพ่ือจะไดพิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีระยะตอไป  
 
ปญหาและอุปสรรค 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดมีการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ไดมีคําสั่ง
ท่ี 2054/2564 เรื่อง มาตรการการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด 19) จังหวัด
มหาสารคาม ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 ขอ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือปองกันและยับยั้งการแพร
ระบาดโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ดังนี้ การประชุม การสัมมนา ใหจํากัดผูเขารวมกิจกรรมไม
เกิน 20 คน เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ี หรือเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยพนักงานเจาหนาท่ี หรือเปน
กิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนสถานท่ีกักกันโรค และดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคดานสาธารณสุข
โดยเครงครัด นั้น จึงสงผลใหการดําเนินการบางโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง ท่ีมี
ลักษณะเปนการรวมคนจํานวนมากเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ินมีเปาหมายท่ีลดลง แตองคการบริหารสวนตําบลนาทอง ก็ไดดําเนินการ
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง แกไข แผนพัฒนาทองถ่ิน และโอนเพ่ิม ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และ
สนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ีตําบลนาทอง 



 
ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(โควิด 19) ยังมีการแพรระบาดในปจจุบันและยังมีสาย
พันธใหมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ องคการบริหารสวนตําบลนาทอง จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการรับรอง
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงใหสนองตอความตองการของประชาชนอยูเสมอ โดยจัดใหมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 
(one stop serevie) เปนแนวคิดท่ีตองการอํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอราชการใหสามารถบริการ
หนวยงานราชการตางๆ ได ณ ท่ีแหงเดี่ยว โดยไมจําเปนตองไปติดตอ ณ สวนราชการ 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  
 
 
 

  (ลงชื่อ)        กิตติชัย  วิชาเรือง 
(นายกิตติชัย  วิชาเรือง) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 


