
 
ประกาศ อบต.นาคู่ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิน
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผ้ับริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุก

ปี     ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.นาคู่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า

งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการอบต.นาคู่ ดังน้ี  

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาคู่  

    "ประชาชนมีสุขถ้วนหน้า น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิเสริมสร้างประชารัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและขยะแบบยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.นาคู่  

    ๑. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ  

    ๒. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคม  

    ๓. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

    ๔. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาคู่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

    ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 

 

    ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

    ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

 

    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 

ง. การวางแผน 

    อบต.นาคู่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

    อบต.นาคู่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร 0 0.00 1 100,000.00 29 18,606,000.00 30 11,126,000.00 23 7,146,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0.00 4 7,500,000.00 57 42,245,000.00 141 55,643,000.00 16 14,488,500.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 1 80,000.00 21 29,675,000.00 25 22,319,000.00 8 7,175,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

0 0.00 0 0.00 34 5,902,000.00 35 5,942,000.00 33 5,852,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 65 9,538,000.00 67 9,768,000.00 66 9,568,000.00 

รวม 0 0.00 6 7,680,000.00 206 105,966,000.00 298 104,798,000.00 146 44,229,500.00 
 



    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.นาคู่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่นข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 98 โครงการ งบประมาณ 13,242,952 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ไดด้ังน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 16 686,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 2 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 19 2,524,925.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 61 10,012,027.00 

รวม 98 13,242,952.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาคู่ มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดเวทีประชาคม 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและแผนชุมชน 

จัดเวทีประชาคม อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง ทั้ง 11 หมู่บ้าน 

2.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาระดับ
ต่างๆ 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ปีละ 1 

ครั้ง 

3.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 200,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาบุคลกรได้เพิ่มความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและสมาชิก อบต.เข้า
ร่วมอบรมตามโครงการต่าง ๆ  

4.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต.นาคู่ 200,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ใน
การบริหารงานเพ่ิมขึ้น 

จัดอบรม และศึกษาดูงานนอก
สถานที่ให้แก่บุคลากรของ อบต.
นาคู่ ผู้น าชุมชน และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

5.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้บริการประชาชนในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตและ
ปรับปรุงระบบเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน 

6.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได ้

15,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารการ
จัดเก็บภาษีให้ดยีิ่งขึ้น 

จัดโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพและ
พัฒนาแผนที่ภาษี 

7.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริมการปลูกปุาและอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพื้นที่ปุาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

จัดหาต้นไม้เพื่อปลูกตามพื้นที่
สาธารณะ ตลอดจนการสนับสนุน
โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 

8.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.นาคู่ 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมจรยิธรรม 

จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม อบต.นาคู่ ปีละ 1 ครั้ง 

9.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 

26,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

อุดหนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน



ท้องถ่ินระดับอ าเภอ ท้องถ่ินระดับอ าเภอจ านวน 1 

แห่ง 

10.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)  50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดให้มีการด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในชุมชน  

จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปี

ละ 1 ครั้ง 

11.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนา
แก  20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนา

แก ปีละ 1 ครั้ง 

12.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเบ้ืองต้นใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปุวย
ฉุกเฉิน 

เป็นการช่วยเหลือเบ้ืองต้นในกรณี
เกิดอุบัติเหตุและเจ็บปุวยฉุกเฉิน 

13.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

จัดตั้งจุดบรกิารปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

14.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ต าบลนาคู่ 

ด าเนินการให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ต าบลนาคู่  

15.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝกึอบรมวินัยจราจร 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการจราจรของประชาชน 

จัดฝึกอบรมวินัยจราจร ปีละ 1 

ครั้ง 

16.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝกึซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต าบลนาคู่ 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดโครงการฯ จ านวนปีละ 1 ครั้ง  

17.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดโครงการตามรอยพ่ออยู่แบบ
พอเพียง  

18.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการน้ าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้และส่งเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 

จัดโครงการน้ าคือ ชีวิต : ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ประชารัฐ ปีละ 1 ครั้ง 

19.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
และเยาวชน 10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อันดีแก่เด็กและเยาวชน 

จัดโครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมใหก้ับเด็กและเยาวชน 

20.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการถวายเทียนพรรษา 10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่
วัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาใน
พื้นที่ต าบลนาคู่ 

21.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการกฬีานาคู่คัพ  50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการกีฬาและเสริมสร้าง
ให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬา นาคู่คัพ  

22.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการกฬีาประชาชนต่อต้านยาเสพติด 100,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการกีฬาให้มีความ
สามัคคีในหมู่คณะสุขภาพร่างการ
แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมการกีฬาให้มีความ
สามัคคีในหมู่คณะสุขภาพร่างการ
แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

23.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนการจัดท าเรือไฟอ าเภอนาแก 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์สืบสานประเพณีไหลเรือ
ไฟจังหวัดนครพนม 

อุดหนุนการจัดสร้างเรือไฟของ
อ าเภอนาแก เข้าร่วมประเพณีไหล
เรือไฟจังหวัดนครพนม  



24.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนแห่พระเวสสันดรของสภา
วัฒนธรรมต าบลนาคู่ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนการแห่พระเวสสันดร
ของสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่ 

อุดหนุนงบประมาณของสภา

วัฒนธรรมต าบลนาคู่ จ านวน 1 

ครั้ง 

25.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนกิจกรรมหมอเหยาของสภา
วัฒนธรรมต าบลนาคู่ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนการด าเนินกิจกรรมหมอ
เหยาของสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่ 

อุดหนุนงบประมาณของสภา

วัฒนธรรมต าบลนาคู่ จ านวน 1 

ครั้ง 

26.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

427,035.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

สนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาคู่ 

27.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาคู่ และโรงเรียนในต าบลนาคู่ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กเล็กและนักเรยีนมีอาหาร
เสริม (นม) เพียงพอในการ
รับประทาน 

สนับสนุนงบประมาณการจัดหา
อาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคู่ และ
โรงเรียนในต าบลนาคู่ 

28.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้จัดกิจกรรม
ร่วมกันและกล้าแสดงออก 

สนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

29.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดส่งบุคลากรทางการศกึษาเข้า
อบรมตามโครงการต่างๆ 

30.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน
ต าบลนาคู่ 1,638,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันโรงเรียนในต าบลนาคู่ 

31.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการศกึษาแบบมีส่วน
ร่วม 

สถานศึกษาในสังกัด ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

32.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน) จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

33.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ ศพด. รายหัว) 

141,100.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ค่าจัดการเรยีนการสอนของ ศพด. 

จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ ศพด. รายหัว) 

จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

34.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าหนังสือเรียน 

16,600.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
หนังสือเรียนของ ศพด. 

จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาค่า

หนังสือเรียน จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

35.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน 16,600.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 

จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาค่า

อุปกรณ์การเรียน จ านวนปีละ 1 

ครั้ง 

36.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน 24,900.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องแบบนักเรียน 

จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาค่า

เครื่องแบบนักเรียน จ านวนปีละ 1 

ครั้ง 

37.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 35,690.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนปีละ 

1 ครั้ง 

38.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการเสริมสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
เสริมสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์แก่ประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้ ปีละ 1 ครั้ง 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม

โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการไดท้ า
หน้าที่จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 

จัดท าโครงการจิตอาสาท าความดี

ด้วยหัวใจ ปีละ 1 ครั้ง 



และสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

40.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการฝกึอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

5,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการฝึกอาชีพ 

จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

41.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง  10,000.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึง่  

จัดโครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

และคนไร้ที่พึง่ ปีละ 1 ครั้ง  

42.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรท์าง
การแพทย ์

50,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจัดหาวัสดุในการก าจัดพาหะน า
โรค 

การจัดซ้ือทรายอะเบท หรือวัสดุ
อ่ืนๆ 

43.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการปูองกันและรณรงคก์ารแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้รู้จักปูองกันตัวเองจากการ
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ 

การจัดอบรมใหค้วามรู้ในการ
ปูองกันโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อ 

44.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

จัดอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหา

โรคเอดส์ ปีละ 1 ครั้ง 

45.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะแบบ
ยั่งยืน 10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

จัดฝึกอบรมด้านการบริหาร
จัดการขยะอย่างยัง่ยืน 

46.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและจัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

การจัดซ้ือทรายอะเบท หรือวัสดุ
อ่ืนๆ 

47.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที ่1 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที ่1 

48.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอยน้อย 

หมู่ที ่1 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที ่1 

49.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง

หอยน้อย หมู่ที ่1 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที ่1 

50.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง หมู่ที ่2 

6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2 

51.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง หมู่ที ่

2 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2 

52.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2 



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง 

หมู่ที ่2 

53.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที ่3 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 3 

54.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที ่3 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 3 

55.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม 

หมู่ที ่3 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 3 

56.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านแขนนาง หมู่ที ่4 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านแขนนาง หมู่ที่ 4 

57.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแขนนาง หมู่ที ่4 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านแขนนาง หมู่ที่ 4 

58.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแขนนาง 

หมู่ที ่4 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านแขนนาง หมู่ที่ 4 

59.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านนาฉันทะ หมู่ที ่5 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาฉันทะ หมู่ที ่5 

60.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาฉันทะ หมู่ที ่5 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาฉันทะ หมู่ที ่5 

61.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาฉันทะ 

หมู่ที ่5 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาฉันทะ หมู่ที ่5 

62.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ หมู่ที ่6 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านน้ าบ่อ หมู่ที ่6 

63.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ หมู่ที่ 6 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านน้ าบ่อ หมู่ที ่6 



64.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ หมู่

ที่ 6 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านน้ าบ่อ หมู่ที ่6 

65.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง หมู่ที ่7 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 7 

66.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง หมู่ที ่

7 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 7 

67.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่กลาง 

หมู่ที ่7 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 7 

68.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที ่8 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที ่8 

69.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที ่

8 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที ่8 

70.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่เหนือ 

หมู่ที ่8 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที ่8 

71.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านนาคู่น้อย หมู่ที ่9 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ 9 

72.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่น้อย หมู่ที ่9 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ 9 

73.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู่น้อย 

หมู่ที ่9 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ 9 

74.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที ่10 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที ่10 

75.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ 7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที ่10 



และสาธารณสุข รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอยน้อย 

หมู่ที ่10 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

76.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง

หอยน้อย หมู่ที ่10 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที ่10 

77.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที ่11 
6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ
ประชาชนต าบลนาคู่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 11 

78.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่ที ่11 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ความเข้าใจด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและสมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 11 

79.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค าอ้อม 

หมู่ที ่11 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านค าอ้อม หมู่ที่ 11 

80.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการเยาวชนคนรักถ่ิน 20,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

จัดโครงการเยาวชนคนรักถ่ิน  

81.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลนาคู่ 5,000.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี
ในการพัฒนากลุ่ม 

ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
สตรี  

82.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน า
แนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

83.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเดก็
และเยาวชนต าบลนาคู่ 10,000.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลนาคู่ 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลนาคู่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

84.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่ที ่1 5,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า หมู่ที ่1 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์กลุ่มทอผ้า หมู่ที ่1 

85.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่ที ่3 5,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า หมู่ที ่3 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์กลุ่มทอผ้า หมู่ที ่3 

86.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่ที ่10 5,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า หมู่ที ่10 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์กลุ่มทอผ้า หมู่ที ่10 

87.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่ที ่11 5,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า หมู่ที ่11 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์กลุ่มทอผ้า หมู่ที ่11 

88.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกคณู 

หมู่ที ่11 
5,000.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอก

คูณ หมู่ที ่11 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ดอกคูณ หมู่ที ่11 

89.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต ้หมู่ที ่7 
0.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต ้หมู่ที ่7 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ

ผ้าพ้ืนเมืองบ้านนาคู่ใต้ หมู่ที ่7 

90.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีผ้า

มัดหมี่ย้อมคราม หมู่ที่ 7  
5,000.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสตรีผ้า

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์วิสาหกิจชุมชนสตรีผ้า



และสาธารณสุข มัดหมี่ย้อมคราม หมู่ 7 มัดหมี่ย้อมคราม หมู่ 7 

91.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาคู่จัก

สาน หมู่ที่ 7 
5,000.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนาคู่จัก

สาน หมู่ 7 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์วิสาหกิจชุมชนนาคู่จัก

สาน หมู่ 7 

92.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต ้หมู่ที ่7 
5,000.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้หมู7่ 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์วิสาหกิจชุมชนทอผ้า

พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้หมู7่ 

93.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการจัดสวัสดิการผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 104,027.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
พิบัติ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้ง 

11 หมู่บ้าน 

94.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,000,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลนาคู่ 

จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุในพื้นที่
ต าบลนาคู่ 

95.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ 3,290,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่คน
พิการในพื้นที่ต าบลนาคู่ 

จ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ ในพื้นที่
ต าบลนาคู่ 

96.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 18,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้ปุวยเอดส ์

จ่ายเบ้ียยังชีพแกผู่้ปุวยเอดส์ 

97.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมกองทุนหลกัประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน 100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การด าเนินการกองทุนเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ิน ตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 

98.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้การด าเนินการกองทุนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลนาคู่ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.นาคู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จ านวนเงิน 12,079,162 บาท มีการ

เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 5,795,511 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 5 78,069.20 5 78,069.20 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1,330,052.00 6 1,330,052.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 6 4,387,390.00 6 4,387,390.00 

รวม 17 5,795,511.20 17 5,795,511.20 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาคู่ ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

100,000.00 31,094.20 31,094.20 68,905.80 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้

15,000.00 8,475.00 8,475.00 6,525.00 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 



4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

10,000.00 7,500.00 7,500.00 2,500.00 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
โครงการฝกึอบรมวินัย
จราจรให้กับประชาชน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนประจ าปี 

100,000.00 99,960.00 99,960.00 40.00 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

427,035.00 223,125.00 223,125.00 203,910.00 

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเดินทางไป
ราชการ 50,000.00 29,692.00 29,692.00 20,308.00 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,638,000.00 832,650.00 832,650.00 805,350.00 

10.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประชุมผู้ปกครอง
และคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 3,525.00 3,525.00 1,475.00 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) 

141,100.00 141,100.00 141,100.00 0.00 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข 

เงินส ารองจ่าย 104,027.00 37,090.00 37,090.00 66,937.00 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000.00 2,788,900.00 2,788,900.00 3,211,100.00 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข 

เบ้ียยังชีพความพิการ 3,290,000.00 1,404,400.00 1,404,400.00 1,885,600.00 

15.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข 

เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 18,000.00 7,000.00 7,000.00 11,000.00 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข 

ค่าสมทบเข้าระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 

อบต.นาคู่ นาแก จ.นครพนม  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 23 7,146,000.00 16 686,000.00 5 78,069.20 5 78,069.20 

2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 14,488,500.00 - - 
    

3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 8 7,175,000.00 2 20,000.00 
    

4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 33 5,852,000.00 19 2,524,925.00 6 1,330,052.00 6 1,330,052.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 66 9,568,000.00 61 10,012,027.00 6 4,387,390.00 6 4,387,390.00 

รวม 146 44,229,500.00 98 13,242,952.00 17 5,795,511.20 17 5,795,511.20 
 



ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.นาคู่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี กอ่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นทีใ่กล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  

 
ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ประธานกรรมการ 

- - - 

นายสุริยา เอมรัฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กรรมการ 

- - - 

นายเขต วงศ์ศรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กรรมการ 

- - - 

นายมิตรชัย วงค์ศรีชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่ กรรมการ 

- - - 

นายเชาว์ วงศ์ศรีชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาคู่ กรรมการ 

- - - 

นายฉัตรชัย วงค์ศรีชา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่ กรรมการ 

- - - 

นายเกรียงตา ไชยต้นเทือก ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ - - - 

นายสวรรค์ หาญมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ - - - 

นายมลลิษฏ์ สมสาย ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ - - - 

นายมนัส วงค์ศรีชา ผู้แทนภาคราชการ (ร.ร.บ้านหนองหอย
ค าอ้อม) กรรมการ 

- - - 

นางปิยะดา ฟองแก้ว ผู้แทนภาคราชการ (รพ.สต.นาคู่) 
กรรมการ 

- - - 

ดร.บรรจง พลขันธ์ ผู้แทนภาคราชการ (วิทยาลัยการอาชีพ
นาแก) กรรมการ 

- - - 

นายบันเทิง วงค์หนายโกด ผู้แทนประชาคม กรรมการ - - - 

นายวีระ ยตะโคตร ผู้แทนประชาคม กรรมการ - - - 

นายไทย สุขเต ผู้แทนประชาคม กรรมการ - - - 

นายบริรักษ์ วาจนสุนทร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กรรมการ/เลขานุการ 

- - - 

จ่าเอกไพโรจน์ บางทราย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

- - - 

นายพรพิทักษ ์สาเสน หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป รักษา
ราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

- - - 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายมิตรชัย วงค์ศรีชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่ ประธานกรรมการ 

- - - 

นายบัญชา ไชยต้นเทือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
คู่ กรรมการ 

- - - 

นายประเดิม จันทร์เหลือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
คู่ กรรมการ 

- - - 



นายเด่น วงศ์ศรีชา ผู้แทนประชาคม กรรมการ - - - 

นางปิยะดา ฟองแก้ว  ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วข้อง กรรมการ - - - 

นางอรอนงค์ วังคะฮาด ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วข้อง กรรมการ - - - 

นายสุนทร ค าคนซ่ือ ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ - - - 

นางเสาวลักษณ์ เภาพาน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
กรรมการ 

- - - 

- หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ - - - 

นายบันเทิง วงค์หนายโกด ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ - - - 

นายเกษมศักดิ ์ธน.โสม ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ - - - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบริรักษ์ วาจนสุนทร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ประธานกรรมการ 

- - - 

จ่าเอกไพโรจน์ บางทราย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กรรมการ 

- - - 

นางสุชาดา ศรีโนนม่วง ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ - - - 

นางเสาวลักษณ์ เภาพาน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
กรรมการ 

- - - 

นายอนุชิด หงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยกองการศึกษาฯ กรรมการ - - - 

นายอดุลย์ วงศ์ศรีชา ผู้แทนประชาคม กรรมการ - - - 

นายสมพงษ์ แก้ววงศ์สิงห ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ - - - 

นายทรงสัน วงศ์ศรีชา ผู้แทนประชาคม กรรมการ - - - 

นายพรพิทักษ ์สาเสน หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป รักษา
ราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 

กรรมการและเลขานุการ 

- - - 

นายวัชรินทร์ หลวงท าเม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

- - - 

นายสอน สุขสบาย ผู้แทนประชาคม กรรมการ - - - 

 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นาคู่ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 

 

 

                                                              นายกเทศมนตรี อบต.นาคู่  
 

ข้อมูล ณ 16/03/2565 

 


