
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่ ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕๘/๕  วรรคห้า  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๒๙  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
อย่างน้อยสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
 
 

(นายพิมะ  แสงมณี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

 
     

 
 

 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด๎านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการจดัเวทีประชาคม แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๔๕ ข๎อ ๑ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๒  

๒ โครงการจดัเก็บข๎อมลูพื้นฐาน
ชุมชน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๔๕ ข๎อ ๒ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๓๙  

๓ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  (เดินทางไปราชการ) 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า ๔๕ ข๎อ ๓ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๓๖,๓๑๕.๖๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๔.๕๓ - โอนเพิ่ม  
๒๐๐,๐๐๐ 

๔ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ  อบต.นาคูํ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๔๖ ข๎อ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - โอนลด  
๒๐๐,๐๐๐ 

๕ โครงการอินเตอร์เนต็ต าบล แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๔๖  ข๎อ  ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๑,๗๘๔.๖๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๑.๗๘ ๙๐.๑๓  

๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ๎

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๔๖  ข๎อ  ๖ 

๑๕,๐๐๐ ๘,๔๗๕ ข๎อบัญญัติฯ ๕๖.๕๐ ๘๖.๓๕  

๗ โครงการสํงเสริมการปลูกป่าและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๔๖ ข๎อ ๗ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๖  

๘ โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม  
อบต.นาคู ํ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๔๗  ข๎อ  ๘ 

๑๐,๐๐๐ ๘,๔๙๐ ข๎อบัญญัติฯ ๘๔.๙๐ ๙๒.๓๑  

 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด๎านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๙ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพฯ (อพ.สธ.)  

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๔๗ ข๎อ ๙ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๕,๖๐๕ ข๎อบัญญัติฯ ๙๘.๒๔ ๙๔.๒๐ โอนเพิ่ม  
๒๐๐,๐๐๐ 

๑๐ โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอนาแก   

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๔๗  ข๎อ  ๑๐ 

๒๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๑๑ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับอ าเภอ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๔๘ ข๎อ ๑๑ 

๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ -  

 

 
  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด๎านการเมืองการบริหาร 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการให๎บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๕๑  ข๎อ ๒ 

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๔๗  

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนทางถนน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๕๒ ข๎อ ๔ 

๑๐,๐๐๐ ๘,๗๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๘๗.๐๐ ๘๖.๓๔  

๓ โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๕๒  ข๎อ  ๖ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๔ โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า ๕๓ ข๎อ ๘ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๒๓  

๕ โครงการฝึกซ๎อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัต าบลนาคู ํ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๕๓ ข๎อ ๙ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๘  

๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซมศูนย์  

อป.พร.  อบต.นาคู ํ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  หน๎า  ๔๖  ข๎อ  ๒   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ -  

 
  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการขยายเขตประปา  หมูํที่  ๗  
หน๎าบ๎านนางสิงหาถึงบ๎านนายสิทธิ
พงษ์ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา๎ ๔๙  ข๎อ  ๗ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๗๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๗๐ ๘๓.๖๑  

๒ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  
คสล.  ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่  ๕  
หน๎าบ๎านนางถนอมศิลป์  นันทะพรม  
ถึงหน๎าบ๎านนางสีนวน  เสนาค า 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา๎ ๕๑  ข๎อ  ๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๘๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๘๐ ๘๐.๔๒  

๓ โครงการปรับปรุงทํอเมนประปา
หมูํบ๎านหมูํที่ ๔ บ๎านแขนนาง 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๘ ข๎อ ๑๗  

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ เงินสะสม ๙๙.๖๐ ๘๑.๖๓  

๔ โครงการธนาคารน้ าใตด๎ินระบบปดิ หมูํ
ที่ ๖ บา๎นน้ าบอํ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.   ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   ของ  อบต.นาคูํ  เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๕ ข๎อ ๓ 

๑๔๐,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

๕ โครงการธนาคารน้ าใตด๎ินระบบปดิ 
หมูํที่ ๑๐ บ๎านหนองหอยน๎อย 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๕ ข๎อ ๔ 

๑๔๐,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

๖ โครงการธนาคารน้ าใตด๎ินระบบปดิ 
หมูํที่ ๒ บ๎านนาคูํกลาง 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๖ ข๎อ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางแบบโซ
ลําเซลล ์

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๕ ข๎อ ๑ 

๔๙๒,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐ เงินสะสม ๙๙.๘๐ ๘๒.๙๔  

๘ โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด จ านวน 
๖ จุด 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๕ ข๎อ ๑ 

๒๗๒,๔๐๐ ๒๗๒,๔๐๐ เงินสะสม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๕๐  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
๒.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการซํอมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก  หมูํที่  ๒  ซอยบ๎านนางบญุ
เพ็ง  พํอชมภู 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา๎ ๕๘  ข๎อ  ๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๕๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๙๐ ๘๓.๗๘  

๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่  ๔  บ๎านแขน
นาง  ถึง บ๎านน้ าบํอ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา๎ ๖๒  ข๎อ  ๑๙ 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๓๙,๗๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๙๑ ๘๕.๔๗  

๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่  ๑๐  บ๎านนายวาฤทธิ ์ 
ศรีแสน  ถึงหนองปู่ตา   

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ของ  อบต.นาคูํ  
หน๎า ๕๕  ข๎อ  ๑๖ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๘๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๘๐ ๘๕.๒๑  

๔ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๑ 
จากศาลาอเนกประสงค์ถึงหน๎าบ๎าน
นายบาล ยตะโคตร 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๙ ข๎อ ๑ 

๓๕๘,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - ยกเลิก 

๕ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๖ ชํวง
บ๎านนางปิดตาไปวัดป่า 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๖๘ ข๎อ ๔๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ เงินสะสม ๙๙.๖๗ ๘๒.๐๑  

๖ โครงการกํอสรา๎งถนนคสล.หมูํที่ ๗ ชํวง
ถนนชลประทานถึงบ๎านนางเพลนิ ยนืยั่ง 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
ฉบับทบทวนครั้งที ่๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๗๐ ข๎อ ๕๑ 

๔๔๓,๐๐๐ ๔๔๑,๕๐๐ เงินสะสม ๙๙.๖๖ ๘๓.๔๓  

๗ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๘ 
จากถนนสายหนองหอย-แขนนางถึง
บ๎านนายทัน วงศ์ศรีชา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
ฉบับทบทวนครั้งที ่๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๗๔ ข๎อ ๖๒ 

๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ เงินสะสม ๙๙.๖๕ ๘๑.๐๙  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๖ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
๒.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๘ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๙ 
จากหลังวัดไปหนองฉิม 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที ่๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๙ ข๎อ ๒ 

๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๙,๐๐๐ เงินสะสม ๙๙.๗๕ ๘๗.๓๒  

๙ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ 
๑๐ ข๎างวัดศรีบุญเรือง 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   ของ   อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที ่๑/๒๕๖๓ หน๎า ๗๙ ข๎อ ๗๗ 

๒๖๙,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

๑๐ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ 
๑๑ ชํวงจากหมูํบ๎านถึงโรงปุ๋ยชุมชน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๔๙ ข๎อ ๓ 

๑๔๖,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

๑๑ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๓ 
สายหน๎าบ๎านนายสมพัน ยตะโคตร 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน๎า ๕๐ ข๎อ ๑ 

๑๓๐,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

๑๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรัง หมูํที่ ๓ จากคลองสํงน้ าถึง
สะพานห๎วยฮ ี

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หนา๎ ๕๓ ข๎อ ๓ 

๒๓๙,๐๐๐ ๒๓๘,๐๐๐ เงินสะสม ๙๙.๕๘ ๘๔.๐๒  

๑๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรัง หมูํที่ ๕ สายข๎างโรงเรียนถึง 
อํางเก็บน้ าห๎วยบํอ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู ํ
ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หนา๎ ๕๕ ข๎อ ๗ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ เงินสะสม ๙๙.๕๐ ๘๒.๙๔  

๑๔ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรัง หมูํที่ ๗ จากหมูํบ๎านถึงป่า
หนองหลุมพุก 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู ํ 
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  หน๎า  ๕๖  ข๎อ  ๘ 

๒๒๑,๐๐๐ ๒๑๙,๕๐๐ เงินสะสม ๙๙.๓๒ ๘๒.๐๘  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๗ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด๎านเศรษฐกิจ 
๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการตามรอยพํออยูํแบบ
พอเพียง 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๘๔  ข๎อ  ๑ 

๑๐,๐๐๐ ๙,๗๗๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๗.๗๐ ๘๗.๐๘  

๒ โครงการน้ าคือชีวิต : ศาสตร์
พระราชาสูํแปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๘๖ ข๎อ ๘ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซมสถานสีบู
น้ าด๎วยไฟฟ้าบ๎านหนองหอย หมูํที่ 
๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  หน๎า  ๕๑  ข๎อ  ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

๔ โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล จ านวน  
๑๒ บํอ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ  อบต.นาคูํ 
เพิ่มเตมิครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕  หน๎า  ๕๑  ข๎อ  ๒ 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๔๙,๐๐๐ เงินสะสม ๙๙.๗๗ ๘๓.๖๕  

๕ โครงการซํอมแซมทํอสํงน้ าสถานีสูบ
น้ าด๎วยไฟฟ้า บ๎านหนองหอย หมูํที่ ๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   ของ   อบต.นาคูํ  
เพิ่มเติมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕   หน๎า  ๕๑   ข๎อ  ๓ 

๘๐,๐๐๐ ๐ เงินสะสม ๐.๐๐ - อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

 
  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๘ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการสํงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๘๗ ข๎อ ๒ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๒ โครงการถวายเทียนพรรษา แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๘๗ ข๎อ ๓ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๓๗  

๓ โครงการกีฬานาคูํคัพ   แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๘๘ ข๎อ ๔ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๐๘  

๔ โครงการกีฬาประชาชนตํอต๎านยา
เสพติด 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๘๘ ข๎อ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๖๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๙๖ ๘๙.๒๔  

๕ โครงการอุดหนุนการจดัท าเรือไฟ
อ าเภอนาแก 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๘๙ ข๎อ ๙ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ -  

๖ โครงการอุดหนุนแหํพระเวสสันดร
ของสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู ํ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๙๐  ข๎อ ๑๐ 

๒๕๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - โอนลด  
๑๗๗,๐๐๐ 

๗ โครงการอุดหนุนกิจกรรมหมอ
เหยาของสภาวัฒนธรรมต าบลนาคูํ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๙๐  ข๎อ ๑๑ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๓๙  

 
 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๙ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษาคําสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๙๑ ข๎อ ๑ 

๔๒๗,๐๓๕ ๔๒๑,๑๕๕ ข๎อบัญญัติฯ ๙๘.๖๒ -  

๒ โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาคู ํ และ
โรงเรียนในต าบลนาคู ํ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ หนา๎ ๙๑ ข๎อ ๒ 

๙๐๖,๓๖๒ ๘๖๑,๙๐๔.๗๖ ข๎อบัญญัติฯ ๙๕.๐๙ -  

๓ โครงการจดังานวันเด็กแหํงชาต ิ แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๙๒  ข๎อ  ๔ 

๖๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๔ โครงการประชุมผู๎ปกครองและ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๙๓  ข๎อ  ๘ 

๕,๐๐๐ ๔,๙๕๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๐๐ ๙๑.๐๖  

๕ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในต าบลนาคู ํ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๙๓ ข๎อ ๗ 

๑,๖๗๘,๐๐๐ ๑,๖๗๑,๖๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๖๒ - โอนเพิ่ม  
๔๐,๐๐๐ 

๖ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา  (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนคําจัดการเรียนการ
สอนของ  ศพด.  รายหัว) 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า ๙๖ ข๎อ ๑๕ 

๑๔๑,๑๐๐ ๑๔๑,๑๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ -  

๗ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษาคําหนังสือเรียน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๙๖ ข๎อ ๑๖ 

๑๖,๖๐๐ ๑๔,๔๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๘๖.๗๕ -  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๐ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๘ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษาคําอุปกรณ์การ
เรียน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๙๗ ข๎อ ๑๗ 

๑๖,๖๐๐ ๑๔,๔๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๘๖.๗๕ -  

๙ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษาคําเครื่องแบบ
นักเรียน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๙๗ ข๎อ ๑๘ 

๒๔,๙๐๐ ๒๑,๖๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๘๖.๗๕ -  

๑๐ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการ

บริหารสถานศึกษาคํากิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  

ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๙๗ ข๎อ ๑๙ 

๓๕,๖๙๐ ๓๐,๙๖๐ ข๎อบัญญัติฯ ๘๖.๗๕ -  

 
 

 
  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๑ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพแกํ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๙๙  ข๎อ  ๓ 

๑๕,๐๐๐ ๑๔,๙๓๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๕๓ ๙๓.๕๖ โอนเพิ่ม  
๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการสํงเสริมคณุภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาสและ
คนไร๎ที่พ่ึง   

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๐ ข๎อ ๔ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - โอนลด  
๑๐,๐๐๐ 

๓ โครงการอบรมป้องกันและแกไ๎ข
ปัญหาโรคเอดส ์

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๐๐  ข๎อ  ๓ 

๕,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

 
 
 

  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๒ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๑ ข๎อ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๔,๖๖๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๔.๖๖ - โอนเพิ่ม  
๕๐,๐๐๐ 

๒ โครงการป้องกันและรณรงค์การ
แพรํระบาดของโรคตดิตํอและโรค
ไมํตดิตํอ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า ๑๐๑  ข๎อ  ๒ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๖๙  

๓ โครงการอบรมการบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยืน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๒ ข๎อ ๕ 

๑๐,๐๐๐ ๙,๕๕๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๕.๕๐ ๘๖.๓๙  

๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขั
บ๎า 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า ๑๐๒ ข๎อ ๖ 

๔๐,๐๐๐ ๓๙,๙๖๕ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๙๑ ๘๖.๕๑  

๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
หนองหอยน๎อย หมูํที่ ๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๓ ข๎อ ๘ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๑๘  

๖ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านหนอง
หอยน๎อย หมูํที่ ๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๓ ข๎อ ๙ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๔๗  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๓ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๗ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านหนอง
หอยน๎อย หมูํที่ ๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๔ ข๎อ ๑๐ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๕๐  

๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาคูํกลาง หมูํที่ ๒ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๔ ข๎อ ๑๑ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๐๘  

๙ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านนาคูํ
กลาง หมูํที่ ๒ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๕ ข๎อ ๑๒ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๒๔  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๔ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑๐ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาคูํกลาง หมูํที่ ๒ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๕ ข๎อ ๑๓ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๒๑  

๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ค าอ๎อม หมูํที่ ๓ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๖ ข๎อ ๑๔ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๕๖  

๑๒ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านค าอ๎อม 
หมูํที่ ๓ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๖ ข๎อ ๑๕ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๓๘  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑๓ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ค าอ๎อม หมูํที่ ๓ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๗ ข๎อ ๑๖ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๑  

๑๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
แขนนาง หมูํที่ ๔ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๗ ข๎อ ๑๘ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๘๗  

๑๕ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านแขน
นาง หมูํที่ ๔ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๘ ข๎อ ๑๘ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๐๔  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๖ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑๖ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
แขนนาง หมูํที่ ๔ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๘ ข๎อ ๑๙ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๕๖  

๑๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาฉันทะ หมูํที่ ๕ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๙ ข๎อ ๒๐ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๒๖  

๑๘ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านนา
ฉันทะ หมูํที่ ๕ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๐๙ ข๎อ ๒๑ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๘๗  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๗ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑๙ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาฉันทะ หมูํที่ ๕ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๐ ข๎อ ๒๒ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๕๑  

๒๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
น้ าบํอ หมูํที่ ๖ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๐ ข๎อ ๒๓ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๐๗  

๒๑ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านน้ าบํอ 
หมูํที่ ๖ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๑ ข๎อ ๒๔ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๘๓  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๘ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๒๒ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
น้ าบํอ หมูํที่ ๖ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๑ ข๎อ ๒๕ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๐  

๒๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาคูํใต๎ หมูํที่ ๗ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๒ ข๎อ ๒๖ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๑  

๒๔ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านนาคูํใต๎ 
หมูํที่ ๗ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๒ ข๎อ ๒๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๒๓  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๙ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๒๕ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาคูํใต๎ หมูํที่ ๗ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๓ ข๎อ ๒๘ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๖๗  

๒๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาคูํเหนือ หมูํที่ ๘ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๓ ข๎อ ๒๙ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๘  

๒๗ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านนาคูํ
เหนือ หมูํที่ ๘ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๔ ข๎อ ๓๐ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๒๓  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๐ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๒๘ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาคูํเหนือ หมูํที่ ๘ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๔ ข๎อ ๓๑ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๔๗  

๒๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาคูํน๎อย หมูํที่ ๙ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๕ ข๎อ ๓๒ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๗๔  

๓๐ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านนาคูํ
น๎อย หมูํที่ ๙ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๕ ข๎อ ๓๓ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๘๗  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๑ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๓๑ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
นาคูํน๎อย หมูํที่ ๙ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๖ ข๎อ ๓๔ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๑๒  

๓๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
หนองหอยน๎อย หมูํที่ ๑๐ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๖ ข๎อ ๓๕ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๔๘  

๓๓ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านหนอง
หอยน๎อย หมูํที่ ๑๐ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๗ ข๎อ ๓๖ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๗  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๒ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๓๔ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
หนองหอยน๎อย หมูํที่ ๑๐ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๗ ข๎อ ๓๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๓๗  

๓๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ค าอ๎อม หมูํที่ ๑๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๘ ข๎อ ๓๘ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๔๖  

๓๖ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น บ๎านค าอ๎อม 
หมูํที่ ๑๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๘ ข๎อ ๓๙ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๓๔  

 
 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๓ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๓๗ โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ค าอ๎อม หมูํที่ ๑๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๑๙ ข๎อ ๔๐ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๐๑  

 
  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๔ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๓  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการเยาวชนคนรักถิ่น แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๒๐ ข๎อ ๒ 

๒๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๒ โครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพ
กลุํมสตรตี าบลนาคู ํ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๒๐ ข๎อ ๒ 

๕,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๓ โครงการสํงเสริมการด าเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๒๐ ข๎อ ๓ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล
นาคู ํ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๑  ข๎อ  ๔ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๕ โครงการอุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที ่ 
๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๑  ข๎อ  ๕ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๑๗  

๖ โครงการอุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที ่ 
๓ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๑  ข๎อ  ๖ 

๕,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ -  

๗ โครงการอุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที ่ 
๑๐ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๑  ข๎อ  ๗ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๖๓  

๘ โครงการอุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที ่ 
๑๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๒  ข๎อ  ๙ 

๕,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ -  

 
  



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๓  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๙ โครงการอุดหนุนกลุํมวสิาหกิจ
ชุมชนดอกคูณ  หมูํที่  ๑๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๒  ข๎อ  ๑๐ 

๕,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๑๐ โครงการอุดหนุนกลุํมวสิาหกิจ
ชุมชนทอผ๎าพื้นเมืองบ๎านนาคูํใต๎  
หมูํที่  ๗ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๓  ข๎อ  ๑๑ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๑๒  

๑๑ โครงการอุดหนุนกลุํมวสิาหกิจ
ชุมชนสตรผี๎ามัดหมี่ย๎อมคราม หมูทํี ่
๗  

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๓  ข๎อ  ๑๒ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๐๘  

๑๒ โครงการอุดหนุนกลุํมวสิาหกิจชุมชน
นาคูํจักสาน  หมูํที ่๗ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๓  ข๎อ  ๑๓ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๘๒  

๑๓ โครงการเสรมิสร๎างความปรองดอง
และสมานฉันท์ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๒๔ ข๎อ ๑๕ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ข๎อบัญญัติฯ ๐.๐๐ - ไมํเบิกจาํย 

๑๔ โครงการจติอาสาท าความดดี๎วย
หัวใจ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎ ๑๒๔ ข๎อ ๑๖ 

๑๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๖.๐๐ ๙๔.๒๓  

 
 

 



  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๖ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมายเหตุ 

๑ โครงการจดัสวสัดิการ
ผู๎ประสบภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๕  ข๎อ ๑ 

๑๐๔,๐๒๗ ๕๘,๗๙๐ ข๎อบัญญัติฯ ๕๖.๕๑ ๙๓.๕๖  

๒ โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน๎า  ๑๒๕  ข๎อ  ๒ 

๖,๗๘๐,๐๐๐ ๖,๗๕๐,๔๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๙๙.๕๖ ๙๖.๓๔ โอนเพิ่ม  
๗๘๐,๐๐๐ 

๓ โครงการจํายเบี้ยยังชีพคนพิการ แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๕  ข๎อ  ๓ 

๓,๗๙๐,๐๐๐ ๓,๓๓๔,๒๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๘๗.๙๗ ๙๓.๕๗ โอนเพิ่ม  
๕๐,๐๐๐ 

๔ โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎ป่วย
เอดส ์

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๕  ข๎อ  ๔ 

๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๑๙ โอนเพิ่ม  
๑,๕๐๐ 

๕ โครงการสํงเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท๎องถิ่น 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๖  ข๎อ  ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ -  

๖ โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา๎  ๑๒๖  ข๎อ  ๖ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข๎อบัญญัติฯ ๑๐๐.๐๐ -  

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 


