รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564
**************************
ดวยรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กําหนดให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานให
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
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...

-23. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
7. ยุทธศาสตรการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
การวางแผน
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป
(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวม
ของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่
แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) โดย
ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานแหลง
น้ํา
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่ดี
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร
รวม

2561
จํานวน

งบประมาณ

2562
จํานวน

งบประมาณ

2563
จํานวน

งบประมาณ

2564
จํานวน

งบประมาณ

2565
จํานวน

งบประมาณ

38 13,161,000.00

34 10,336,000.00

53 29,729,000.00

54 18,572,400.00

78 45,467,458.00

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

42 7,428,000.00

41 5,913,000.00

42 5,763,000.00

45

5,689,000.00

38

5,413,000.00

24 4,270,000.00

15 1,660,000.00

20 2,270,000.00

19

2,886,000.00

19

1,860,000.00

9 2,363,000.00

10 8,033,000.00

28 12,770,000.00

28 32,293,200.00

17

6,133,000.00

55 9,794,000.00

62 11,119,000.00

65 11,916,000.00

67 12,626,000.00

83 14,016,000.00

19 2,250,000.00

20 2,721,000.00

21 2,251,000.00

21

21

2,186,000.00

2,186,000.00

221 41,716,000.00 216 42,652,000.00 250 67,188,200.00 254 76,671,800.00 276 77,494,658.00

/การจัดทํา...

-3การจัดทํางบประมาณ
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่
บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 101 โครงการ งบประมาณ 16,676,524 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม
12 3,056,000.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
6
195,000.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 2,860,124.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4
70,000.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2 1,000,000.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
44 9,164,400.00
ยุทธศาสตรการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
10
331,000.00
รวม
101 16,676,524.00
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

โครงการ

1.

โครงการกอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
พัฒนาดานการ
คุมบานเหลาไปโคกปา
คมนาคม
ชา) บานจอก หมู 3

2.

โครงการปองกันและ
ยุทธศาสตรการ
บรรเทาสาธารณภัยลด
พัฒนาดานการ
อุบัติเหตุจากการเดินทาง
คมนาคม
ในเทศกาลปใหม

3.

โครงการปองกันและ
ยุทธศาสตรการ
บรรเทาสาธารณภัยลด
พัฒนาดานการ
อุบัติเหตุจากการเดินทาง
คมนาคม
ในเทศกาลสงกรานต

4.

โครงการกอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ คอนกรีตเสริมเหล็ก
พัฒนาดานการ (สายบานนายสําเภาคมนาคม
หนองเหล็ก) บานจอก
หมูที่ 3

5.

โครงการลงหินคลุกถนน
ยุทธศาสตรการ
ดิน (สายหนองจอก-เขต
พัฒนาดานการ
ติดตอตําบลศรีสวาง)
คมนาคม
บานจอก หมูที่ 3

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
วัตถุ
ผลผลิต
รับผิดชอบ
ประสงค
สํานัก/กอง
เพื่อใหประชาชนในหมู3 กวาง 4 เมตร หนา0.15 เมตร
ชาง, สํานัก
ไดมถี นนที่เปนมาตรฐาน ระยะทาง 250 เมตร (ป63 =
400,000.00
ชาง, กองโยธา
ในการคมนาคม
250 ม. ป64= 250 ม.)
, กองประปา
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาลปใหม

จัดปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม 6
หมูบาน

เพื่อปองกันและลด
จัดปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง
อุบัติเหตุบนทองถนน ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 6
ในชวงเทศกาลสงกรานต หมูบ าน

สํานัก/กอง
เพื่อใหประชาชนในหมูที่
ชาง, สํานัก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 135
280,000.00
3 มีถนนที่เปนมาตรฐาน
ชาง, กองโยธา
เมตร หนา 0.15 เมตร
ใน การคมนาคม
, กองประปา
เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 320
สํานัก/กอง 3 มีถนนใชในการ
เมตร หนา 0.10 เมตร
ชาง, สํานัก คมนาคมอยางสะดวก
66,000.00
ชาง, กองโยธา รวดเร็ว
, กองประปา

6. ยุทธศาสตร...
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6.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม

7.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
คมนาคม

8.

9.

โครงการขยายไหลทาง
โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายสี่แยกบานนาย
สุทัศน-บานนายวิชิต)
บานโศกกะฐิน หมูที่ 7
(2 ชวง)
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายสวนเกษตรดานทิศ
ใต) บานโศกกะฐิน หมูที่
7

โครงการเสริมไหลทาง
ยุทธศาสตรการ ถนนดิน ยกระดับ (สาย
พัฒนาดานการ จากบานนายวิชิตคมนาคม
ถนนลาดยาง) บานโศก
กะฐิน หมูที่ 7
โครงการกอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ คอนกรีตเสริมเหล็ก
พัฒนาดานการ (สายบานหมวดอดุลย)
คมนาคม
บานหนองหญารังกา หมู
ที่ 9

โครงการกอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ คอนกรีตเสริมเหล็ก
10. พัฒนาดานการ (สายจากถนนลาดยางคมนาคม
ตําบลบานแวง) บาน
หนองหญารังกา หมูที่ 9
โครงการกอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ คอนกรีตเสริมเหล็ก
11. พัฒนาดานการ (บานนางพิมพา-บานพอ
คมนาคม
เพ็ง) บานหนองหวา หมู
ที่10
โครงการกอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ
ดิน (สายสามแยกนานาง
12. พัฒนาดานการ
ลุน-โศกดู) บานหนอง
คมนาคม
หวา หมูที่ 11
ยุทธศาสตรการ โครงการอบรมอาชีพ
13. พัฒนาดาน
ใหกับประชาชนตําบลนา
เศรษฐกิจ
โพธิ์
ยุทธศาสตรการ
14. พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการ
15. พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

โครงการสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย
โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพใหกับผูดอยโอกาส

ยุทธศาสตรการ
โครงการสงเสริมวิถีชีวิต
16. พัฒนาดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจ

- ชวงที่1 ขนาดกวาง 1 เมตร
หนา 0.15 เมตร -ชวงที่2 ขนาด
สํานัก/กอง เพื่อใหประชาชนในหมูที่
กวางขางละ 0.50 เมตร หนา
ชาง, สํานัก 7มีถนนใชในการ
200,000.00
0.15 เมตร ชวงที่ 1 และชวงที2่
ชาง, กองโยธา คมนาคมอยางสะดวก
ความยาวรวม 370 เมตร วางทอ
, กองประปา รวดเร็ว
เสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร
จํานวน 2 จุด
สํานัก/กอง
เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7
ชาง, สํานัก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100
มีถนนที่เปนมาตรฐานใน
200,000.00
ชาง, กองโยธา
เมตร หนา 0.15 เมตร
การคมนาคม
, กองประปา
สํานัก/กอง
เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7
ชาง, สํานัก
100,000.00
มีถนนใชในการคมนาคม
ชาง, กองโยธา
อยางสะดวกรวดเร็ว
, กองประปา

ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 560
เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอม
วางทอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.30 เมตร จํานวน 7 ทอน

สํานัก/กอง
เพื่อใหประชาชน หมูที่ 9
ชาง, สํานัก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 190
500,000.00
มีถนนที่เปนมาตรฐานใน
ชาง, กองโยธา
เมตร หนา 0.15 เมตร
การคมนาคม
, กองประปา
สํานัก/กอง
เพื่อใหประชาชน หมูที่ 9
ชาง, สํานัก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 190
500,000.00
มีถนนที่เปนมาตรฐานใน
ชาง, กองโยธา
เมตร หนา 0.15 เมตร
การคมนาคม
, กองประปา
สํานัก/กอง
เพื่อใหประชาชน หมูที่
ชาง, สํานัก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 240
500,000.00
10 มีถนนที่เปน
ชาง, กองโยธา
เมตร หนา 0.15 เมตร
มาตรฐานในการคมนาคม
, กองประปา
สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
300,000.00
ชาง, กองโยธา
, กองประปา
สํานัก/กอง
20,000.00 สวัสดิการ
สังคม
สํานัก/กอง
50,000.00 สวัสดิการ
สังคม
สํานัก/กอง
10,000.00 สวัสดิการ
สังคม

เพื่อใหประชาชน หมูที่
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,200
11 มีถนนที่เปน
เมตร สูง1.00 เมตร
มาตรฐานในการคมนาคม
เพื่อใหประชาชนในตําบล
มีความรูเกี่ยวกับการ
ประชาชนจํานวน 100 คน
ประกอบอาชีพ
เพื่อสรางอาชีพ สราง
รายไดใหประชาชน

ประชาชนจํานวน 60 คน

เพื่อใหประชาชนในตําบล
มีความรูเกี่ยวกับการ
จํานวน 50 คน
ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด
เกษตรกร 60 คน
อบจ., สํานัก เพื่อใหเกษตรกรไดนํา
50,000.00 ปลัดเทศบาล, แนวทางตามพระราชดําริ
สํานักงานปลัด มาใชในการดําเนินชีวิต
อบต.

17. ยุทธศาสตร
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ปลาแหลงน้ําสาธารณะ
17. พัฒนาดาน
ของชุมชน "มั่นคง มั่งคั่ง
เศรษฐกิจ
ยั่งยืน"
ยุทธศาสตรการ โครงการธนาคารน้ําใต
18. พัฒนาดาน
ดิน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
โครงการเฉลิมพระ
ยุทธศาสตรการ เกียรติสมเด็จพระนาง
พัฒนาดาน
เจาสิริกิติ์
20. การศึกษา
พระบรมราชินีนาถ พระ
ศาสนาและ บรมราชชนนีพันปหลวง
วัฒนธรรม
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
19. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมคณะ
ยุทธศาสตรการ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
พัฒนาดาน
องคการบริหารสวน
21. การศึกษา
ตําบล พนักงานสวน
ศาสนาและ
ตําบลและพนักงานจาง
วัฒนธรรม
องคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงการจัดกิจกรรม
22. การศึกษา
เฉลิมพระเกียรติและการ
ศาสนาและ จัดงานรัฐพิธี
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
23. การศึกษา
คาอาหารเสริม(นม)
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา
24.
โครงการวันเด็กแหงชาติ
ศาสนาและวัฒ
นธรรม

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
15,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตยน้ําแก
ประชาชนในพื้นที่

ปลอยพันธปลา 6 หมูบาน

1.เพื่อแกไขปญหาภัย
แลง 2.เพื่อแกไขปญหา จํานวน 6 หมูบาน
น้ําทวม

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 1
ครั้ง

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา ศิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาศิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปหลวง 1 ครั้ง

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหคณะ
สํานักปลัด ผูบริหาร สมาชิกสภา
อบจ., สํานัก อบต.พนักงานสวนตําบล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
10,000.00 ปลัดเทศบาล, พนักงานจาง อบต.นา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
สํานักงานปลัด โพธิ์ ไดนําหลักคุณธรรม จํานวน 50 คน
อบต.
จริยธรรม ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม
สํานักปลัด
อุดหนุนงบประมาณจัด
อบจ., สํานัก
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อุดหนุนงบประมาณที่ทําการ
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
และการจัดงานรัฐพิธี
ปกครองอําเภอนาโพธิ์ 1 ครั้ง
สํานักงานปลัด
ประจําป
อบต.
สํานัก/กอง
การศึกษา
650,624.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

50,000.00

สํานัก/กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี

โรงเรียน/ศูนยเด็กในเขต อบต.

เด็กนักเรียนโรงเรียน และศูนย
เด็กเล็กในเขต อบต.
เพื่อสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพเด็กสรางความ
สนุกสนาน
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พัฒนาดาน
โครงการสงเสริมทักษะ
25. การศึกษา
และความสามารถใหเด็ก
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สํานัก/กอง
การศึกษา
10,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก
การมีสมาธิ สติปญญา
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศิลปวัฒนธรรมไทย ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงการอบรมคุณธรรม
26. การศึกษา
จริยธรรมใหแกนกั เรียน
ศาสนาและ และเยาวชน
วัฒนธรรม

สํานัก/กอง
การศึกษา
30,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหเยาวชนไดศึกษา
หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา นําคํา อบรมนักเรียนและเยาวชนในขต
สอนมาใชใน
อบต.นาโพธิ์
ชีวิตประจําวันมีคุณธรรม
จริยธรรม

ยุทธศาสตรการ
สํานัก/กอง
พัฒนาดาน
การศึกษา
27. การศึกษา
อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,040,000.00
ศาสนาและ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถวน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงการสนับสนุน
28. การศึกษา
คาใชจายการบริหาร
ศาสนาและ สถานศึกษา
วัฒนธรรม

สํานัก/กอง
การศึกษา
429,900.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-เพื่อใหเด็กปฐมวัยได
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีสารอาหาร
ครบถวน -เพื่อใหเด็ก
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. นา
ปฐมวัยมีสื่อการเรียนการ
โพธิ์
สอน วัสดุการศึกษา เพื่อใหเด็กปฐมวัยมี
หนังสือเรียน อุปกรณการ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน

โครงการแขงกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต .นา
โพธิ์

สํานัก/กอง
การศึกษา
10,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กมีกิจกรรมการ
ออกกําลังกายแขงกีฬาสี จัดแขงกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต. อบต.นาโพธิ์
นาโพธิ์

โครงการปนจักรยานเพื่อ
สุขภาพ กราบพระชม
ภาพวาดมรดกทาง
วัฒนธรรม

สํานัก/กอง
การศึกษา
10,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรมการออก
ผูบริหาร พนักงานสวนทองถิ่น
กําลังกาย และอนุรักษ
สมาชิสภาอบต. และประชาชน
มรดกทางวัฒนธรรมของ
ทัว่ ไป รวม 100 คน
ทองถิ่น

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดเพื่อสราง
ความปรองดอง

สํานัก/กอง
การศึกษา
100,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เยาวชน ประชาชน จํานวน 6
ไดออกกําลังกายและหาง
หมูบาน
ใกลยาเสพติด

โครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ประจําป

สํานัก/กอง
การศึกษา
100,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหประชาชนไดรวม
จัดประเพณีบุญบองไฟ 1 ครั้ง
สืบสานประเพณีทองถิ่น

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
29. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
30. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
31. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
32. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงการสืบสาน
33. การศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีวัน
ศาสนาและ เขาพรรษา
วัฒนธรรม

สํานัก/กอง
การศึกษา
10,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหประชาชนไดรวม
สืบสานประเพณีทองถิ่น

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนใน
เขต อบต.

จัดงานประเพณีวันเขาพรรษา 1
ครั้ง
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พัฒนาดาน
โครงการสืบสาน
34. การศึกษา
ประเพณีวันสงกรานต
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
ยุทธศาสตรการ
พระปรมินทรรามาธิบดี
พัฒนาดาน
ศรีสินทรมหาวชิราลง
35. การศึกษา
กรณ พระวชิรเกลา
ศาสนาและ
เจาอยูหัวเนื่องในโอกาส
วัฒนธรรม
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
36. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
37. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
38. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
39. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
40. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
41. การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สํานัก/กอง
30,000.00 สวัสดิการ
สังคม

เพื่อรักษาสืบสาน
ประเพณีอันดีงามใหคง
อยู

จัดงานประเพณีสงกรานต

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิรา ลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 1
ครั้ง

โครงการจัดงานเทศกาล
งานไหมนาโพธิ์

สํานัก/กอง
การศึกษา
100,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง ประจําป
2564

สํานัก/กอง
การศึกษา
10,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่ออนุรักษศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
โบราณใหคงอยูและสืบ
สานถึงอนุชนรุนหลัง

สนับสนุนงบประมาณที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย 1 ครั้ง

โครงการกอสรางเสาธง
พรอมพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางเขา
และหนาเสาธง

สํานัก/กอง
การศึกษา
100,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอบต. นาโพธิ์มีเสาธง
พรอมพื้น คอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณทางเขาและ
หนาเสาธง

กอสรางเสาธง พรอมพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณทางเขาและ
หนาเสาธง ตามแบบ อบต.
กําหนด

โครงการตอเติมผนัง
กั้นหองเรียน

สํานัก/กอง
การศึกษา
100,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อตอเติมผนังกั้นหอง ตอเติมผนังกั้นหองเรียน ตามแบบ
เรียน ศพด. อบต.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์ กําหนด

โครงการกอสรางปาย
เหล็กประชาสัมพันธของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานัก/กอง
การศึกษา
10,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก กอสรางปายเหล็กประชาสัมพันธ
เด็กมีปายประชาสัมพันธ ของ ศพด. ตามแบบ อบต.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กําหนด

โครงการปรับปรุงประตู
เขาหองเรียน

สํานัก/กอง
การศึกษา
9,600.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการ
โครงการรักน้ํา รักปา รัก
42. พัฒนาดาน
แผนดิน
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
15,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ ที่ทําการ
วัฒนธรรมอันดีงามของ ปกครองอําเภอนาโพธิ์ 1 ครั้ง
ชาวนาโพธิ์

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย
ปรับปรุงประตูเขาหองเรียน
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
ตามบบ อบต.นาโพธิ์ กําหนด
โพธิ์
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมใน ปลูกตนไม 300 ตน/ป
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัล
ราชสมบัติครบ 71 ป

43. ยุทธศาสตร

-8ยุทธศาสตรการ โครงการรณรงคกําจัด
43. พัฒนาดาน
ผักตบชวาและวัชพืชใน
สิ่งแวดลอม แหลงน้ําสาธารณะ

ยุทธศาสตรการ
โครงการคลองสวย น้ํา
44. พัฒนาดาน
ใส นาโพธิ์มีสุข
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการ
โครงการนาโพธิ์สะอาด
45. พัฒนาดาน
ชุมชนนาอยู
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการ โครงการขุดลอกโนนวัด
46. พัฒนาดาน
เกา บานหนองตอ หมูที่
แหลงน้ํา
8
ยุทธศาสตรการ โครงการขุดลอกหนอง
47. พัฒนาดาน
หวา บานหนองหวา หมู
แหลงน้ํา
ที่ 11
ยุทธศาสตรการ โครงการปองกันโรค
48. พัฒนาดาน
ไขเลือดออกและโรค
สังคม
ระบาดอื่นๆ

ยุทธศาสตรการ โครงการสงเสริมดูแล
49. พัฒนาดาน
สุขภาพใหกบั ประชาชน
สังคม
ตําบลนาโพธิ์

ยุทธศาสตรการ โครงการอบรมใหความรู
50. พัฒนาดาน
ดานการดูแลสุขภาพ
สังคม
ใหกับแกนนําสุขภาพ
โครงการรณรงคให
ยุทธศาสตรการ
ความรูดานการ
51. พัฒนาดาน
สาธารณสุขเพื่อการ
สังคม
ปองกันโรค

ยุทธศาสตรการ โครงการอบรมใหความรู
52. พัฒนาดาน
เรื่องเอดสแกเยาวชน
สังคม
ตําบลนาโพธิ์

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
0.00
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมให
แหลงน้ําสาธารณะใชการ
ไดดีอยูเสมอกําจัด
กําจัดผักตบชวา 3 แหง
ผักตบชวาและสิ่งปฏิกูล
ในน้ํา

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพื่อปรับปรุงแหลงน้ํา
15,000.00 ปลัดเทศบาล,
สาธารณะ
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
40,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
500,000.00
ชาง, กองโยธา
, กองประปา
สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
500,000.00
ชาง, กองโยธา
, กองประปา
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
150,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
10,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

ปรับปรุงแหลงน้ํา สาธารณะ
หมูบาน

เพื่อใหชุมชนมีความ
สะอาด นาอยู เปน
ระเบียบ

6 หมูบาน

เพื่อการเกษตร การ
อุปโภคบริโภค

ขนาดกวาง 62 เมตร ยาว 112
เมตร ลึก 3 เมตร

เพื่อการเกษตร อุปโภค ขนาดกวาง 62 เมตร ยาว 112
บริโภค
เมตร ลึก 3 เมตร

เพื่อใหประชาชนในตําบล
ไดรับการปองกันควบคุม จํานวน 6 หมูบาน
โรค

เพื่อใหประชาชนมีความรู
ประชาชนจํานวน 100 คน
ดานสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ใหกับแกนนําสุขภาพใน
แกนนําสุขภาพจํานวน 6 หมูบาน
การใหความรูดานการ
ดูแลสุขภาพ
เพื่อใหประชาชนมีความรู
รณรงคใหความรูแกประชาชน 6
ดานการสาธารณสุขเพื่อ
หมูบาน
การปองกันโรค
อบรมเยาวชนจํานวน 60 คน
เพื่อใหเยาวชนมีความรู
เรื่องโรคเอดส

53. ยุทธศาสตร
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สารไอโอดีนของสมเด็จ
ยุทธศาสตรการ
พระกนิษฐาธิราชเจา
53. พัฒนาดาน
กรมสมเด็จพระเทพ
สังคม
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๓)
โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
ยุทธศาสตรการ สุขภาพเด็กของ สมเด็จ
54. พัฒนาดาน
พระกนิษฐาธิราชเจา
สังคม
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๓)

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 3)
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการปรับปรุง
สํานักปลัด
ภาวะโภชนาการและ
อบจ., สํานัก
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
7,000.00 ปลัดเทศบาล,
พระกนิษฐาธิราชเจา
สํานักงานปลัด
กรมสมเด็จพระเทพ
อบต.
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 3)
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
6,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3
จํานวน 1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3
จํานวน 1 ครั้ง

โครงการการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและ
ยุทธศาสตรการ เด็กของสมเด็จพระ
55. พัฒนาดาน
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สังคม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๓)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
7,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ อุดหนุนงบประมาณ ให
สมเด็จ พระกนิษฐาธิราช คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3
เจา กรมสมเด็จพระเทพ จํานวน 1 ครั้ง
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 3)

ยุทธศาสตรการ โครงการสืบสานพระราช
56. พัฒนาดาน
ปณิธานสมเด็จยาตาน
สังคม
ภัยมะเร็งเตานม (หมู ๗)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
7,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
อุดหนุนงบประมาณ ให
โครงการสืบสานพระราช
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7
ปณิธานสมเด็จยา ตาน
จํานวน 1 ครั้ง
ภัยมะเร็งเตานม (หมู 7)

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
ยุทธศาสตรการ
พระกนิษฐาธิราชเจา
57. พัฒนาดาน
กรมสมเด็จพระเทพ
สังคม
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๗)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
6,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด
To be number one
ยุทธศาสตรการ
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
58. พัฒนาดาน
ชุมชน/หมูบาน)
สังคม
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี (หมู ๗)
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
ยุทธศาสตรการ
พระกนิษฐาธิราชเจา
59. พัฒนาดาน
กรมสมเด็จพระเทพ
สังคม
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๘)

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 7)
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการรณรงคและ
สํานักปลัด แกไขปญหายาเสพติด
อบจ., สํานัก To be number one
7,000.00 ปลัดเทศบาล, (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
สํานักงานปลัด ชุมชน/หมูบาน)
อบต.
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี (หมู 7)

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7
จํานวน 1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7
จํานวน 1 ครั้ง

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ ให
โครงการควบคุมโรคขาด คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8
สํานักปลัด
สารไอโอดีนของสมเด็จ จํานวน 1 ครั้ง
อบจ., สํานัก
พระกนิษฐาธิราชเจา
6,000.00 ปลัดเทศบาล,
กรมสมเด็จพระเทพ
สํานักงานปลัด
รัตนราชสุดา สยามบรม
อบต.
ราชกุมารี (หมู 8)

60. ยุทธศาสตร
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ภาวะโภชนาการและ
ยุทธศาสตรการ สุขภาพเด็กของ สมเด็จ
60. พัฒนาดาน
พระกนิษฐาธิราชเจา
สังคม
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๘)

โครงการการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและ
ยุทธศาสตรการ เด็กของสมเด็จพระ
61. พัฒนาดาน
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สังคม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๘)

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สํานักปลัด
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
อุดหนุนงบประมาณ ให
อบจ., สํานัก
พระกนิษฐาธิราชเจา
7,000.00 ปลัดเทศบาล,
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8
กรมสมเด็จพระเทพ
จํานวน 1 ครั้ง
สํานักงานปลัด
รัตนราชสุดา สยามบรม
อบต.
ราชกุมารี (หมู 8)

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการสงเสริม
สํานักปลัด
สุขภาพอนามัยแมและ
อบจ., สํานัก
อุดหนุนงบประมาณ ให
เด็กของ สมเด็จพระ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8
7,000.00 ปลัดเทศบาล,
กนิษฐาธิราชเจา กรม
จํานวน 1 ครั้ง
สํานักงานปลัด
สมเด็จพระเทพ
อบต.
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 8)

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
ยุทธศาสตรการ
พระกนิษฐาธิราชเจา
62. พัฒนาดาน
กรมสมเด็จพระเทพ
สังคม
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๙)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
6,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
ยุทธศาสตรการ สุขภาพเด็กของ สมเด็จ
63. พัฒนาดาน
พระกนิษฐาธิราชเจา
สังคม
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๙)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
7,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

โครงการการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและ
ยุทธศาสตรการ เด็กของ สมเด็จพระ
64. พัฒนาดาน
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สังคม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๙)
โครงการสืบสานพระราช
ยุทธศาสตรการ
ปณิธานสมเด็จยาตาน
65. พัฒนาดาน
ภัยมะเร็งเตานม (หมู
สังคม
๑๐)
ยุทธศาสตรการ
66. พัฒนาดาน
สังคม

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (หมู ๑๐)

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 9)
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู9 )

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9
จํานวน 1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9
จํานวน 1 ครั้ง

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการสงเสริม
สํานักปลัด
สุขภาพอนามัยแมและ
อบจ., สํานัก
อุดหนุนงบประมาณ ให
เด็กของสมเด็จพระ
7,000.00 ปลัดเทศบาล,
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9
กนิษฐาธิราชเจา กรม
จํานวน 1 ครั้ง
สํานักงานปลัด
สมเด็จพระเทพ
อบต.
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 9)
สํานักปลัด
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
อบจ., สํานัก
อุดหนุนงบประมาณ ให
โครงการสืบสานพระราช
6,000.00 ปลัดเทศบาล,
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11
ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
สํานักงานปลัด
จํานวน 1 ครั้ง
มะเร็งเตานม (หมู 10)
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
6,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (หมู 10)

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10
จํานวน 1 ครั้ง
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สารไอโอดีนของสมเด็จ
ยุทธศาสตรการ
พระกนิษฐาธิราชเจา
67. พัฒนาดาน
กรมสมเด็จพระเทพ
สังคม
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๑๐)
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
ยุทธศาสตรการ
พระกนิษฐาธิราชเจา
68. พัฒนาดาน
กรมสมเด็จพระเทพ
สังคม
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู ๑๑)
โครงการตรวจสุขภาพ
ยุทธศาสตรการ เคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ
69. พัฒนาดาน
กรมพระศรีสวางควัฒน
สังคม
วรขัตติยราชนารี (หมู
๑๑)
โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด
To be number one
ยุทธศาสตรการ
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
70. พัฒนาดาน
ชุมชน/หมูบาน)
สังคม
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี (หมู ๑๑)
ยุทธศาสตรการ
71. พัฒนาดาน
สังคม
ยุทธศาสตรการ
72. พัฒนาดาน
สังคม

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการและผูดูแล
คนพิการ
โครงการอยูอยางไรกับ
วัยผูสูงอายุ

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 10)
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
สํานักปลัด โครงการควบคุมโรคขาด
อบจ., สํานัก สารไอโอดีนของสมเด็จ
6,000.00 ปลัดเทศบาล, พระกนิษฐาธิราชเจา
สํานักงานปลัด กรมสมเด็จพระเทพ
อบต.
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (หมู 11)
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
8,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (หมู
11)
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการรณรงคและ
สํานักปลัด แกไขปญหายาเสพติด
อบจ., สํานัก To be number one
7,000.00 ปลัดเทศบาล, (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
สํานักงานปลัด ชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
อบต.
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี (หมู 11)
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
7,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

สํานัก/กอง
20,000.00 สวัสดิการ
สังคม
สํานัก/กอง
50,000.00 สวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตรการ โครงการสํารวจขอมูล
73. พัฒนาดาน
พื้นฐานของประชาชนใน
สังคม
เขตอบต.นาโพธิ์

สํานัก/กอง
20,000.00 สวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตรการ โครงการปองกันรณรงค
74. พัฒนาดาน
ลดความรุนแรงตอเด็ก
สังคม
และสตรี

สํานัก/กอง
10,000.00 สวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตรการ โครงการสงเคราะหและ
75. พัฒนาดาน
เยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ
สังคม
ผูดอยโอกาส

สํานัก/กอง
20,000.00 สวัสดิการ
สังคม

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10
จํานวน 1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10
จํานวน 1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11
จํานวน 1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณ ให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11
จํานวน 1 ครั้ง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
พิการ ผูสูงอายุในเขต พิการ ผูสูงอายุจํานวน 80 คน
อบต.นาโพธิ์
เพื่อใหความสําคัญกับ
ผูสูงอายุ ไดสราง
สูงอายุจํานวน 150 คน
ความสัมพันธตอกัน
-เพื่อเปนคาดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อ
รับทราบขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐานของประชาชน 6
ของประชาชนในเขต
หมูบ าน
อบต. -เพื่อหาแนว
ทางแกไขปญหาพื้นฐาน
ของประชาชน
เพื่อใหความรูแก
ประชาชนในการลดความ ประชาชนจํานวน 30 คน
รุนแรงตอเด็กและสตรี
-เพื่อเยี่ยมบานเด็ก
เด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสในเขต
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส - พื้นที่อบต.นาโพธิ์
เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกเด็ก
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
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ยุทธศาสตรการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
76. พัฒนาดาน
ภารกิจของเหลากาชาด
สังคม
จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรการ โครงการพัฒนาคุณภาพ
77. พัฒนาดาน
ชีวิตผูสูงอายุและผูดูแล
สังคม
ผูสูงอายุ
ยุทธศาสตรการ โครงการครอบครัว
78. พัฒนาดาน
อบอุนเพิ่มพูนศักยภาพ
สังคม
ชีวิต
โครงการปองกันและ
ยุทธศาสตรการ
แกไขปญหายาเสพติด
79. พัฒนาดาน
ใหกบั นักเรียนและ
สังคม
เยาวชน ประจําป
โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
ยุทธศาสตรการ งานคณะกรรมการ
80. พัฒนาดาน
กองทุนธนาคารขยะ
สังคม
ประชาชนทั่วไป และ
พนักงาน เจาหนาที่
อบต.นาโพธิ์
ยุทธศาสตรการ
โครงการครอบครัว
81. พัฒนาดาน
อบอุน ชุมชนเขมแข็ง
สังคม
โครงการฝกอบรมและ
ยุทธศาสตรการ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.
82. พัฒนาดาน
ของสมาชิกอปพร.อบต.
สังคม
นาโพธิ์
ยุทธศาสตรการ โครงการฝกอบรม
83. พัฒนาดาน
ปองกันและระงับ
สังคม
อัคคีภัย ประจําป

สํานัก/กอง
10,000.00 สวัสดิการ
สังคม

เพื่อชวยเหลือสังคมและ
สนับสนุนงบประมาณใหสนง.
กิจกรรมสาธารณกุศล
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย 1 ครั้ง
ตางๆของจังหวัดบุรีรัมย

สํานัก/กอง
20,000.00 สวัสดิการ
สังคม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูดูแล
จํานวน 80 คน
ผูสูงอายุ

สํานัก/กอง
สวัสดิการ
10,000.00
สังคม
สํานัก/กอง
20,000.00 สวัสดิการ
สังคม
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
280,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
60,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

โครงการดําเนินงาน
สํานักปลัด
ยุทธศาสตรการ ระบบการแพทยฉุกเฉิน
อบจ., สํานัก
84. พัฒนาดาน
หนวยกูชีพ-กูภัยเพื่อให 200,000.00 ปลัดเทศบาล,
สังคม
การบริการผูปวยฉุกเฉิน
สํานักงานปลัด
กอนถึงโรงพยาบาล
อบต.
ยุทธศาสตรการ
สํานัก/กอง
85. พัฒนาดาน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
5,764,400.00 สวัสดิการ
สังคม
สังคม
ยุทธศาสตรการ
86. พัฒนาดาน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
สังคม

สํานัก/กอง
สวัสดิการ
2,000,000.00 สังคม

เพื่อใหเกิดความรักความ
อบอุนในครอบครัวใน จํานวน 50 คน
ชุมชน
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับ
นักเรียนและเยาวชน

นักเรียนเยาวชน จํานวน 100
คน

เพื่อกระตุนใหประชาชน
มีจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาดและรวมกัน
ผูเขาอบรมจํานวน 150 คน
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในหมูบานในที่พักของ
ตนเองใหสะอาด
เพื่อสรางความพันธอันดี
ระหวางบุคคลใน
ประชาชน 6 หมูบาน
ครอบครัว ชุมชนมีความ
เขมแข็ง
เพื่อทบทวนทักษะการ
ปองกันบรรเทาสาธารณ สมาชิกอปพร.จํานวน 100 คน
ภัยแกสมาชิกอปพร.

เพื่อปองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

ฝกอบรม 6 หมูบาน

เพื่อใหการบริการผูปวย
ฉุกเฉินกอนถึง
บริการผูปวยฉุกเฉิน 6 หมูบาน
โรงพยาบาล
เพื่อชวยเหลือสวัสดิการ ผูสูงอายุในเขต อบต.นาโพธิ์อายุ
ผูสูงอายุในพื้นที่
60 ปขึ้นไปและขึ้นบัญชีไว
ผูพิการในเขต อบต. นาโพธิ์
เพื่อชวยเหลือสวัสดิการผู
พิการในพื้นที่
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87. พัฒนาดาน
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
สังคม
ยุทธศาสตรการ เงินสนับสนุนกองทุน
88. พัฒนาดาน
หลักประกันสุขภาพ
สังคม
ตําบลนาโพธิ์

ยุทธศาสตรการ โครงการสัตวปลอดโรค
89. พัฒนาดาน
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สังคม
สุนัขบา

โครงการปองกันและ
ยุทธศาสตรการ
แกไขปญหายาเสพติด
90. พัฒนาดาน
ประจําปงบประมาณ
สังคม
2564

สํานัก/กอง
60,000.00 สวัสดิการ
สังคม
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อชวยเหลือสวัสดิการ
ผูปวยเอดสในเขต อบต.นาโพธิ์
ผูปวยเอดสในพื้นที่
เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลนาโพธิ์

สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลนาโพธิ์

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก เพื่อใหประชาชนในตําบล
40,000.00 ปลัดเทศบาล, ไดรบั ความปลอดภัยจาก สุ ุนัขและแมว 6 หมูบาน
สํานักงานปลัด โรคพิษสุนัขบา
อบต.
สนับสนุนงบประมาณที่
ทําการปกครองอําเภอนา
สํานักปลัด โพธิ์เพื่อจัดหาวัสดุตรวจ
อบจ., สํานัก สารเสพติดและอุปกรณ
อุดหนุนงบประมาณที่ทําการ
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สําหรับคนหาผูเสพยา
ปกครองอําเภอนาโพธิ์ 1 ครั้ง
สํานักงานปลัด เสพติด เขารับการ
อบต.
บําบัดรักษาฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด

ยุทธศาสตรการ โครงการฝกอบรมชุด
91. พัฒนาดาน
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
สังคม
พิบัติ

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก เพื่อฝกทักษะการปองกัน
90,000.00 ปลัดเทศบาล, และบรรเทาภัยพิบัติแก อบรมจิตอาสาทั้ง 6 หมูบาน
สํานักงานปลัด จิตอาสา
อบต.

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
92.
คาใชจายในการรับเสด็จ
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพื่อเปนการเตรียมการ
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
รับเสด็จฯ
สํานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
93.
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของ อบต.
นาโพธิ์ ผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
94.
คาใชจายในการเลือกตั้ง
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร
95.

ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่ดี
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

การรับเสด็จฯ 1 ครั้ง

เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานสวนตําบล 20 คน
พนักงานจางผูปฏิบัติ
พนักงานจาง 3 คน
หนาที่บริการประชาชน
ดีเดน

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพื่อเปนคาใชจายในการ
200,000.00 ปลัดเทศบาล,
จัดการเลือกตั้ง 1 ครั้ง
เลือกตั้ง
สํานักงานปลัด
อบต.

15,000.00

สํานักปลัด อบจ.,
สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อสงเสริมเพิ่มประสิทธิ์ สํารวจความพอใจของผูรับบริการ
ภาพ ในการใหบริการ 1 ครั้ง
ขององคการบริหารสวน
ตําบลใหดีขึ้น
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บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
96.
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร
ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
97. ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร
ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
98.
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร
ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
99.
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร
ยุทธศาสตรการ
บริการจัดการที่
ดีและพัฒนา
100.
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร

โครงการอบต.เคลื่อนที่
ใหบริการประชาชน
พรอมประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและผล
การดําเนินงานของอบต.
นาโพธิ์

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อใหบริการประชาชน
ในเชิงรุก -เพื่อเปน
ชองทางใหประชาชน
ออกใหบริการ 6 หมูบาน
เขาถึงการบริการของ
อบต.นาโพธิ์มากขึ้น -เพื่อ
ลดรายจายของประชาชน

โครงการหนาที่พลเมือง
ที่ดีในการเสียภาษีสราง
ชาติ

6,000.00

สํานัก/กอง
คลัง

เพื่อใหความรู และ
ประชาสัมพันธเชิญชวน
ประชาชน 6 หมูบาน
ประชาชนใหเสียภาษี
อากร

โครงการอบรมใหความรู
ในการเสียภาษีใหกับ
ประชาชน อบต.นาโพธิ์

20,000.00

สํานัก/กอง
คลัง

เพื่อใหความรูในการเสีย
ประชาชนชนจํานวน 100 คน
ภาษีใหกับประชาชน

โครงการสรางพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก เพื่อสรางจิตสํานึก
10,000.00 ปลัดเทศบาล, พลเมืองตามวิถี
สํานักงานปลัด ประชาธิปไตย
อบต.

โครงการฝกอบรมให
ความรูดานกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแก
ประชาชนองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก เพื่อใหประชาชนมีความรู
10,000.00 ปลัดเทศบาล, ดานกฎหมายใน
ประชาชนจํานวน 50 คน
สํานักงานปลัด ชีวิตประจําวัน
อบต.

โครงการขอรับการ
ยุทธศาสตรการ สนับสนุนการดําเนินงาน
บริการจัดการที่ ศูนยปฏิบัติการรวมใน
ดีและพัฒนา การชวยเหลือประชาชน
101.
ประสิทธิภาพ ขององคกรปกครองสวน
การเมืองการ ทองถิ่น อําเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย ประจําป
บริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2564

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอนาโพธิ์ในการ
สํานักปลัด ดําเนินงานศูนย
อบจ., สํานัก ปฏิบัติการรวมในการ
25,000.00 ปลัดเทศบาล, ชวยเหลือประชาชนของ
สํานักงานปลัด องคกรปกครองสวน
อบต.
ทองถิ่นเพื่อเปน
ศูนยกลางในการ
ชวยเหลือประชาชน

อบรมประชาชนจํานวน 90 คน

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
นาโพธิ์ในการดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอนาโพธิ์ 1 ครั้ง
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องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม
34 โครงการ จํานวนเงิน
13,675,924 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 34 โครงการ จํานวนเงิน 12,546,961 ลานบาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
8 1,829,580.00
8
-

ยุทธศาสตร

การเบิกจาย
งบประมาณ
1,829,580.00
-

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
9 1,680,865.48
9
1,680,865.48
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1
14,504.00
1
14,504.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2 979,000.00
2
979,000.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
11 7,993,172.00
11
7,993,172.00
ยุทธศาสตรการบริการจัดการที่ดีและพัฒนา
3
49,840.00
3
49,840.00
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
รวม
34 12,546,961.48
34 12,546,961.48
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ที่มีการกอหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร

1.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม

2.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม

3.

4.

ชื่อโครงการตาม
แผน
โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายคุมบาน
เหลา-โคกปาชา )
บานจอก หมูที่ 3
โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางในเทศกาลป
ใหม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางในเทศกาล
สงกรานต

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน (สายหนอง
จอก-เขตติดตอตําบล
ศรีสวาง) บานจอก หมู
ที่ 3

งบตามขอบัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

400,000.00

399,000.00

399,000.00

1,000.00

5,000.00

2,640.00

2,640.00

2,360.00

5,000.00

2,640.00

2,640.00

2,360.00

64,800.00
66,000.00

64,800.00

1,200.00
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5.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม

6.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม

7.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม

8.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
9. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
10. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการเสริมไหล
ทางถนนดิน
ยกระดับ (สายจาก
บานนายวิชิตถนนลาดยาง) บาน
โศกกะฐิน หมูที่ 7
โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ( สายบาน
หมวดอดุลย ) บาน
หนองหญารังกา หมู
ที่ 9
โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบานนาง
พิมพา-นาพอเพ็ง)
บานหนองหวา หมูที่
10
โครงการกอสราง
ถนนดิน (สายสาม
แยกนานางลุนโศกดู) บานหนอง
หวา หมูที่ 11
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต พระ
บรมราชินีนาท พระ
บรมราชชนนีพันป
หลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

100,000.00

91,500.00

91,500.00

8,500.00

500,000.00

492,000.00

492,000.00

8,000.00

500,000.00

489,000.00

489,000.00

11,000.00

300,000.00

288,000.00

288,000.00

12,000.00

10,000.00

4,400.00

4,400.00

5,600.00

10,000.00

6,600.00

6,600.00

3,400.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
11. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและ
การจัดงานรัฐพิธี
ประจําปงบประมาณ
2564

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
12. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

คาอาหารเสริม (นม)
(ยกเลิก)

650,624.00

454,329.48

454,329.48

196,294.52

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
13. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการสงเสริม
ทักษะและ
ความสามารถใหเด็ก

10,000.00

9,730.00

9,730.00

270.00

/14.ยุทธศาสตร...

- 17 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
14. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
15. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

1,040,000.00

780,680.00

780,680.00

259,320.00

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

429,900.00

349,426.00

349,426.00

80,474.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
16. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

10,000.00

7,200.00

7,200.00

2,800.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
17. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการตอเติมผนัง
กั้นหองเรียน

100,000.00

48,500.00

48,500.00

51,500.00

15,000.00

14,504.00

14,504.00

496.00

500,000.00

489,500.00

489,500.00

10,500.00

500,000.00

489,500.00

489,500.00

10,500.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

20,000.00

19,780.00

19,780.00

220.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

200,000.00

196,800.00

196,800.00

3,200.00

18.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

19.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหลงน้ํา

20.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหลงน้ํา

21.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

22.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

23.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

โครงการรักน้ํา รัก
ปา รักแผนดิน
โครงการขุดลอกโนน
วัดเกา บานหนองตอ
หมูที่ 8
โครงการขุดลอก
หนองหวา บาน
หนองหวา หมูที่ 11
โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรค
ระบาดอื่น ๆ
โครงการสงเคราะห
และเยี่ยมบานเด็ก
ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส
โครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลา
กาชาติจังหวัด
บุรีรัมย

24.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

โครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทย
ฉุกเฉิน หนวยกูชีพกูภัยเพื่อใหการ
บริการผูปวยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล

25.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

5,764,400.00

5,453,900.00

5,453,900.00

310,500.00

เบี้ยยังชีพความ
พิการ

2,000,000.00

1,918,200.00

1,918,200.00

81,800.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
26.
สังคม

/27.ยุทธศาสตร...

- 18 27.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

28.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

29.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

30.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส
เงินสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลนาโพธิ์
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด ประจําป
งบประมาณ 2564

โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ
โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตรการบริการจัดการ ประสิทธิภาพในการ
32. ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ใหบริการของ
การเมืองการบริหาร
องคการบริหารสวน
ตําบล
31.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม

ยุทธศาสตรการบริการจัดการ โครงการสราง
33. ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ พลเมืองดีวิถี
การเมืองการบริหาร
ประชาธิปไตย
โครงการขอรับการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
ยุทธศาสตรการบริการจัดการ การชวยเหลือ
34. ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
การเมืองการบริหาร
ทองถิ่น อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564

60,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

40,000.00

16,422.00

16,422.00

23,578.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

90,000.00

78,070.00

78,070.00

11,930.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

10,000.00

9,840.00

9,840.00

160.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

/รายงานสรุป...

- 19 รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคม
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหลงน้ํา
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม
7.ยุทธศาสตรการบริการจัดการ
ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร
รวม

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

54

18,572,400.00

12

3,056,000.00

20

2,419,200.00

6

195,000.00

45

5,689,000.00

23

19

2,886,000.00

28

ลงนามสัญญา
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจาย
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

8

1,829,580.00

8

1,829,580.00

2,860,124.00

9

1,680,865.48

9

1,680,865.48

4

70,000.00

1

14,504.00

1

14,504.00

32,293,200.00

2

1,000,000.00

2

979,000.00

2

979,000.00

67

12,626,000.00

44

9,164,400.00

11

7,993,172.00

11

7,993,172.00

21

2,186,000.00

10

331,000.00

3

49,840.00

3

49,840.00

254

76,671,800.00

34 12,546,961.48

34

12,546,961.48

101 16,676,524.00

ผลการดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป
2564 ในเข ตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่
และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
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ปญหา อุปสรรค
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ยัง
ประสบปญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ตองดําเนินการตามมาตรการการปองโรคระบาดดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคําสั่งและประกาศ
ของคณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัดบุรีรัมย มีผลตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ที่มีลักษณะเปนการรวมคนเปนจํานวนมาก หรือเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค บางโครงการ/
กิจกรรมไมสามารถดําเนินการตอไปได ทําใหผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นมี
เปาหมายลดลง แตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ก็ไดดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข แผนพัฒนา
ทองถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิด
ประโยชนสูงสุดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ดวยความเหมาะสม
/ขอเสนอ...

- 21 ขอเสนอแนะ
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร
ระบาดอยูในปจจุบัน และยังมีขยายสายพันธุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีความรุนแรงขึ้น องคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามมาตรการ
อยูเสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตร การวางแผน การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการคิด
วิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งตอบสนองความตองการของประชาชนและเกิด
ประโยชนสูงสุด และการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพื่อใหการแกไขปญหา
เปนไปตามความตองการอยางแทจริง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค
จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สามารถติดตอ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ในระยะยาวตอไป จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ยุวดี มาตยนอก
(นางยุวดี มาตยนอก)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

