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ผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน  

รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ 
    "ประชาชนมีสุขถ้วนหน้า น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เสริมสร้างประชารัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล 
บริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ 
    1. จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการบริหาร  
    2. จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    3. จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ  
    4. จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
    5. จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านการเมืองการบริหาร 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ด้านเศรษฐกิจ 
    ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    ด้านการพัฒนาสังคม 
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ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2559 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

ด้านการเมืองการ
บริหาร 

- - 32 5,782,000 29 5,192,000 27 2,082,000 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- - 39 24,583,000 40 24,907,000 26 9,654,000 

ด้านเศรษฐกิจ - - 17 18,505,000 17 18,145,000 14 13,005,000 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - 46 6,292,000 40 6,067,000 40 6,067,000 

ด้านการพัฒนา
สังคม 

- - 61 9,453,000 61 9,453,000 61 9,453,000 

รวม - - 195 64,615,000 187 63,764,000 168 40,261,000 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 121 โครงการ งบประมาณ 20,807,122 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
ด้านการเมืองการบริหาร 18 1,406,000.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 3,860,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 2 85,000.00 
ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 27 4,308,542.00 

ด้านการพัฒนาสังคม 56 11,147,580.00 

รวม 121 20,807,122.00 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี

การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 116 โครงการ จ านวนเงิน 19,228,898 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
114 โครงการ จ านวนเงิน 18,593,398 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการเมืองการบริหาร 17 1,323,568.00 17 1,323,568.00 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 3,328,500.00 15 2,693,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 2 84,850.00 2 84,850.00 
ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 27 4,115,862.22 27 4,115,862.22 

ด้านการพัฒนาสังคม 53 10,376,118.00 53 10,376,118.00 

รวม 116 19,228,898.22 114 18,593,398.22 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาคู่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจดัเวที
ประชาคม 

 20,000.00 20,000.00 0 03/06/2562 1 

2. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 150,000.00 150,000.00 0 01/10/2561 1 

3. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต.
นาคู ่

 300,000.00 299,820.00 0 22/01/2562 1 

4. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอินเตอร์เนต็
ต าบล 

 110,000.00 100,468.00 0 01/10/2561 1 

5. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

 30,000.00 9,000.00 0 24/12/2561 1 

6. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการเสรมิสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

 60,000.00 59,000.00 0 01/09/2562 1 

7. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกป่าและอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 10,000.00 7,450.00 0 10/06/2562 1 

8. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
อบต.นาคู ่

 10,000.00 9,950.00 0 15/08/2562 1 

9. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการให้บริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

 40,000.00 6,120.00 0 01/10/2561 1 

10. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุบนทาง
ถนน 

 50,000.00 48,300.00 0 01/04/2562 1 

11. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการให้ความรู้
และฝึกซ้อมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียน 

 15,000.00 15,000.00 0 01/07/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

12. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 30,000.00 29,980.00 0 15/03/2562 1 

13. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษ ี

 400,000.00 399,500.00 0 01/07/2562 1 

14. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

 26,000.00 26,000.00 0 04/03/2562 1 

15. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจ้างเหมา
จัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ

 100,000.00 98,000.00 0 03/04/2562 30 

16. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

 15,000.00 15,000.00 0 08/07/2562 1 

17. ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต าบลนา
คู ่

 30,000.00 29,980.00 0 15/03/2562 1 

18. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น  

 100,000.00 80,000.00 0 03/09/2562 1 

19. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนายบานใจ แสน
ดี ถึงบ้านนางสีลาน 
บางผาย  

 65,000.00 64,500.00 0 24/05/2562 30 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

20. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 จาก
บ้านนางอรทัย สมผล 
ถึงคลองน้ า 

 65,000.00 64,500.00 0 02/06/2562 30 

21. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

137,000.00 136,500.00 0 16/08/2562 1 

22. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วง
หน้าบ้านนางสุมาลี 
อัคฮาด 

 65,000.00 64,500.00 0 01/06/2562 30 

23. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนางวิภา บัวสาน 
ถึงสามแยกถนนรอบ
บ้าน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

65,000.00 64,500.00 0 24/07/2562 1 

24. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
เส้นทางไปโคกหลุม่
พุกถึงนายหนัน ตาริ
ชัย  

 50,000.00 49,000.00 0 25/05/2562 30 

25. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ถนนสายแขนนาง ไป
บ้านนาสีนวล  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

89,000.00 89,000.00 0 07/05/2562 1 

26. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
จากบ้านนางบรรจง 
อัคฮาด ไปวดัป่า  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

38,000.00 38,000.00 0 07/05/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

27. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
จากสามแยกหลัง 
อบต.นาคู่ ถึงหลังวัด
ฟ้าข่ืนสุวรรณตมูภา  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

118,000.00 118,000.00 0 10/05/2562 1 

28. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 
จากหนองวังยาวถึง
บ้านนายวิเศษ บัวชุม  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

133,000.00 133,000.00 0 10/05/2562 1 

29. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 เส้น
หลังวัดศรีบญุเรือง  

 65,000.00 64,500.00 0 17/05/2562 30 

30. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระ
น้ าพระทัยในหลวง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

500,000.00 498,000.00 0 23/07/2562 1 

31. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้าน
น้ าบ่อ-บ้านนาฉันทะ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

500,000.00 498,000.00 0 04/06/2562 1 

32. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้าน
หนองหอย-บ้านน้ า
บ่อ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

500,000.00 499,000.00 0 16/08/2562 1 

33. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายหมู่ที่ 
3 ผ่านหน้าวัดพุทธ
นิมิตรสามัคคีธรรม 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

500,000.00 498,500.00 0 04/06/2562 1 

34. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายหมู่ที่ 
3 ไปหลังวัดโนน
สะอาด 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

370,000.00 369,000.00 0 24/07/2562 1 

35. ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการตามรอยพ่อ
อยู่แบบพอเพียง 

 35,000.00 34,850.00 0 01/07/2562 1 

36. ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการน้ าคือชีวิต : 
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

 50,000.00 50,000.00 0 03/09/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

37. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการถวายเทียน
พรรษา 

 20,000.00 20,000.00 0 01/08/2562 1 

38. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬานาคู่คัพ   80,000.00 80,000.00 0 31/05/2562 30 

39. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬา
ประชาชนต่อต้านยา
เสพติด 

 200,000.00 200,000.00 0 16/01/2562 1 

40. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมกีฬา
มวยไทย 

 80,000.00 79,800.00 0 29/04/2562 1 

41. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาคู ่

 401,800.00 401,800.00 0 01/10/2562 1 

42. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาคู่ และ
โรงเรียนในต าบลนาคู ่

 961,932.00 831,039.22 0 01/10/2561 1 

43. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

 80,000.00 80,000.00 0 21/01/2562 1 

44. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และผู้น า
ชุมชนระดับต าบล 

 30,000.00 12,360.00 0 01/08/2562 1 

 



9 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

45. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 60,000.00 39,693.00 0 01/10/2561 1 

46. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนการ
จัดท าเรือไฟอ าเภอ
นาแก 

 60,000.00 60,000.00 0 01/08/2562 1 

47. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนการ
แห่พระเวสสันดรของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
นาคู ่

 200,000.00 200,000.00 0 07/03/2562 1 

48. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
กิจกรรมหมอเหยา
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู ่

 36,000.00 36,000.00 0 04/01/2562 1 

49. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในต าบลนาคู ่

 1,680,000.00 1,670,000.00 0 01/10/2561 1 

50. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 10,000.00 2,700.00 0 14/06/2562 1 

51. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็กเล็ก 

 5,000.00 2,200.00 0 14/05/2562 1 

52. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการมอบ
ประกาศนียบตัรแก่
เด็ก 

 5,000.00 5,000.00 0 05/04/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

53. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
ในสถานศึกษา 

 20,000.00 19,960.00 0 19/09/2562 1 

54. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการต่อเติม
หลังคาอาคารเรียน 
ศพด.ต าบลนาคู ่

 60,000.00 59,500.00 0 01/08/2562 1 

55. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาคู ่

 10,000.00 9,500.00 0 01/08/2562 1 

56. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

 20,000.00 19,000.00 0 21/06/2562 30 

57. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการติดมุ้งลวด
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาคู ่

 30,000.00 29,500.00 0 13/09/2562 1 

58. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ 
ศพด. รายหัว) 

 139,400.00 139,400.00 0 31/10/2561 1 

59. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าหนังสือเรยีน 

 11,400.00 11,400.00 0 24/06/2562 1 

60. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 11,400.00 11,400.00 0 24/06/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

61. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

 17,100.00 17,100.00 0 24/06/2562 1 

62. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 24,510.00 24,510.00 0 24/06/2562 1 

63. ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการต่อเติม
ประตูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาคู ่

 55,000.00 54,000.00 0 01/08/2562 1 

64. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

 20,000.00 20,000.00 0 01/08/2562 1 

65. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

 80,000.00 79,845.00 0 11/04/2562 1 

66. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการป้องกันและ
รณรงค์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

 20,000.00 20,000.00 0 21/05/2562 1 

67. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

 20,000.00 19,800.00 0 02/07/2562 1 

68. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอบรมการ
บริหารจดัการขยะ
แบบยั่งยืน 

 100,000.00 99,750.00 0 20/02/2562 1 

69. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการเยาวชนคน
รักถิ่น 

 80,000.00 79,967.00 0 02/05/2562 1 

70. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 20,000.00 20,000.00 0 15/07/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

71. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการจดั
สวัสดิการ
ผู้ประสบภยัพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

 100,000.00 92,671.00 0 01/06/2562 1 

72. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

 6,424,740.00 5,879,200.00 0 01/08/2561 1 

73. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

 3,759,840.00 3,585,600.00 0 01/10/2561 1 

74. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

 30,000.00 12,000.00 0 01/10/2561 1 

75. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

 100,000.00 100,000.00 0 20/12/2561 1 

76. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
ทอผ้า หมู่ที่ 3 

 5,000.00 5,000.00 0 01/08/2562 1 

77. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
ทอผ้า หมู่ที่ 10 

 5,000.00 5,000.00 0 01/08/2562 1 

78. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
ทอผ้า หมู่ที่ 11 

 5,000.00 5,000.00 0 01/08/2562 1 

79. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนดอก
คูณ หมู่ที่ 11 

 5,000.00 5,000.00 0 01/08/2562 1 

80. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง  

 30,000.00 29,500.00 0 26/04/2562 1 

81. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

 50,000.00 49,985.00 0 27/03/2562 1 

82. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้ 
หมู่ที่ 7 

 5,000.00 5,000.00 0 01/08/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

83. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 
1 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

84. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 
1 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

85. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองหอย
น้อย หมู่ที่ 1 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

86. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

87. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 



14 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

88. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง 
หมู่ที่ 2 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

89. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ท่ี 3 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

90. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ท่ี 3 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

91. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 
3 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

92. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านแขนนาง 
หมู่ที่ 4 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

93. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านแขนนาง หมู่ที่ 4 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

94. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านแขนนาง หมู่ที่ 4 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

95. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาฉันทะ 
หมู่ที่ 5 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

96. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ 5 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

97. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ 5 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

98. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ หมู่
ที่ 6 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

99. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านน้ าบ่อ หมู่ที่ 6 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

100 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านน้ าบ่อ หมู่ที่ 6 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

 



17 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

101. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 7 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

102. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 7 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

103. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 7 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

104. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที่ 8 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

105. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที่ 8 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

106. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ 9 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

107. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ 9 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

108. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ 9 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

109. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 
10 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

110. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 
10 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

111. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 
10 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

112. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ท่ี 11 

 6,000.00 6,000.00 0 01/08/2562 1 

113. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ท่ี 11 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

114. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ท่ี 11 

 7,000.00 7,000.00 0 01/08/2562 1 

115. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาคู ่

 20,000.00 19,800.00 0 02/09/2562 1 

116. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

 30,000.00 30,000.00 0 27/03/2562 1 



20 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ นาแก จ.นครพนม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการเมืองการบริหาร 32.0 5.78 18.0 1.41 17.0 1.32 17.0 1.32 17.0 1.32 

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39.0 24.58 18.0 3.86 17.0 3.33 15.0 2.69 15.0 2.69 

3.ด้านเศรษฐกิจ 17.0 18.50 2.0 0.08 2.0 0.08 2.0 0.08 2.0 0.08 

4.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 46.0 6.29 27.0 4.31 27.0 4.12 27.0 4.12 27.0 4.12 

5.ด้านการพัฒนาสังคม 61.0 9.45 56.0 11.15 53.0 10.38 53.0 10.38 53.0 10.38 

รวม 195  121  116  114  114  

 
สรุป  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ทั้งหมดจ านวน  195  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ  121  โครงการ  ลงนามสัญญา  116  โครงการ  เบิกจ่าย  

114  โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ  58.46  ของโครงการทั้งหมด 
 
 
 
 


