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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

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

  เพ่ือให้การบริหารและดารด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เป็นไป
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ดังนั้น อาศัย
อ านาจความในข้อ 26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2558 และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย   
และผลการด าเนินงาน  รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2564        
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “อบต.นาไหม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 
  1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า 
  2.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  3.  ส่งเสริมการศึกษา และการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 
  4.  การพัฒนาแหล่งน้ า 
  5.  การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  6.  การก าจัดขยะและสิงปฏิกูล 
  7.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1.1  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.2  แนวทางการพัฒนาชุมชน1.3  แนวทางการป้องกันยาเสพติด 
1.4   แนวทางการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และสวัสดิการสังคม 
1.5   แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยของคนในชุมชน 
1.6   แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 
2/ ยุทธศาสตร์.................... 
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 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
  2.2  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  2.3  แนวทางการส่งเสริมการเกษตร 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมถนน  สะพานและรางระบายน้ า 
  3.2  แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
  3.3  แนวทางการก่อสร้าง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  4.1  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  4.2  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  4.3  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ส่งเสริม  ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม   

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.4  แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา  และนันทนาการ 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2  แนวทางการบริหารจัดการมลพิษและปัญหาขยะมูลฝอย 
  5.3  แนวทางการก่อสร้าง บ ารุงรักษาท่อระบายน้ า ฝาย 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร 
  6.1  แนวทางด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์กร 
  6.2  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  6.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  6.4  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบเอกสาร และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
  6.5  แนวทางการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

การวางแผนการพัฒนา 

   

  
 

 

 





องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 
2565  ตามกระบวนการที่ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559  โดยมีโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564  โดยสรุปรวมตาม
ยุทธศาสตร์  ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  มีทั้งหมด  18  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจมีท้ังหมด  1  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีทั้งหมด  24  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีทั้งหมด  8  
โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
แหล่งน้ ามีท้ังหมด  2  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารมีทั้งหมด  29  

โครงการ 
 



 

  

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการด าเนินการป้องกนัและ 128,250       12,250         ส านักปลัด 1 1 ประชาชนมีความ

ลดอบุัติเหตุทางถนน ปลอดภัย

2 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 0 100,000       ส านักปลัด 1

3 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภัย 435,000       0 ส านักปลัด 1 ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ

4 โครงการขอรับเงินอดุหนุนในการด าเนินงาน 30,000         0 ส านักปลัด 1 เพือ่สนับสนุน

ของศูนยป์ฏิบัติการร่วมด้วยช่วยเหลือของ การด าเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบ ของอ าเภอ

ประมาณ 2564 บ้านดุง

116,000        

100,000        

432,000        

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

อนุมัติ

สถานะการด าเนินงาน

30,000          



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุทางการแพทยใ์น 88,500         1,500           ส านักปลัด 1 ประชาชนปลอด

การป้องกนัไขเ้ลือดออก ภัยจากไขเ้ลือด

ออก

2 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกนั - 50,000         ส านักปลัด 1

โรคพษิสุนัขบ้า

3 ค่าใช้จา่ยในการส ารวจการขึ้นทะเบียน 0 10,000         ส านักปลัด 1

สุนัข-แมว

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 0 30,000         ส านักปลัด 1

จากพษิสุนัขบ้า

งบประมาณ
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10,000          

อนุมัติ

90,000          

30,000          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน

50,000          



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

5 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ (COVIC-19) 12,208         7,792           ส านักปลัด 1 ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ

6 อดุหนุนสาธารณสุขมูลฐานในเขตอบต.นาไหม - 260,000       1

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.3  แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ข - 100,000       ส านักปลัด 1

ปัญหายาเสพติด

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกนัหนาวให้แกป่ระชาชน - 100,000       ส านักปลัด 1

นาไหมต าบล

อนุมัติ

100,000        

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน

อนุมัติ

100,000        

สถานะการด าเนินงาน

งบประมาณ
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260,000        

20,000          



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.3  แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

3 โครงการศึกษาเรียนรู้แนวทางเศรษฐกจิ 25,000         0 ส านักปลัด 1 ทีท่ าการปกครอง

พอเพยีง พระเจา้หลานเธอพระองค์ อ าเภอบ้านดุง

เจา้พชัรกติิยาภา ได้รับการสนับ

สนุนงบประมาณ

4 โครงการวันสตรีประจ าปี 2564 - 25,000         ส านักปลัด 1

5 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 25,000         0 ส านักปลัด 1 ทีท่ าการปกครอง

ลดปัญหาอาชญากรรมและจดัระเบียบ อ าเภอบ้านดุง

อาชญากรรมและจดัระเบียบสังคมในพืน้ที่ ได้รับการสนับ

อ าเภอบ้านดุง สนุนงบประมาณ

25,000          

งบประมาณ

อนุมัติ

25,000          
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25,000          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.4 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 9,820,800     48,527         ส านักปลัด 1 ผู้สูงอายมุี

คุณภาพชีวิตทีดี่

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 2,807,400     8200 ส านักปลัด 1 ผู้พกิารมี

คุณภาพชีวิตทีดี่

3 เบีย้ผู้ป่วยเอดส์ 119,500       500 ส านักปลัด 1 ผู้ป่วยเอดส์

คุณภาพชีวิตทีดี่

10,539,600    

2,745,600      

120,000        
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานะการด าเนินงาน

อนุมัติ



 

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ค่าใช้จา่ยศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีาร 80,000             - 80,000           ส านักปลัด 1

เกษตร

-10-

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน
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3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการกอ่สร้างลวดหนามล้อมรอบสระเกบ็ 59,700             59,700           0 กองช่าง 1 ป้องกนัอบุัติ

น ้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที ่1 เหตุ

2 โครงการต่อเติมศาลาพกัญาติบ้านนาไหม 105,100           105,100          0 กองช่าง 1 มีศาลาพกัญาติ

หมู่ที ่1 ไว้ประกอบพธิี

กรรม

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 45,400             45,400           0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่1 ความสะดวก

ในการสัญจร

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัท์ติก 875,000           875,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

คอนกรีต สายบ้านนาขี นาค หมู่ที ่3 ความสะดวก

ในการสัญจร
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าไร้ท่อด้วย 122,000           122,000          0 กองช่าง 1 ป้องกนัน ้า

ระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด(ตามแบบ ท่วมท่วมขงั

ทีก่้าหนด) จากโรงเรียนบ้านน ้าผึ ง

ประชาสรรค์ หมู่ที ่2

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าไร้ท่อ 497,000           497,000          0 กองช่าง 1 ป้องกนัน ้า

ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด ท่วมท่วมขงั

(ตามแบบทีก่้าหนด) จากบ้านนายนิวัฒน์ 

นิรพนัธ์ - บ้านนางบุญยนั หาที หมู่ที ่2

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000           499,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 ความสะดวก

ในการสัญจร

8 โครงการกอ่สร้างหอถงัเหล็กประปาแชมเปน 787,000           787,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

หมู่ที ่6 ความสะดวก

ในการสัญจร
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

9 โครงการขดุลอกสระน ้าหนองประมง 485,000           485,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

น ้าใช้เพยีงพอ

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 724,000           724,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่8 ความสะดวก

ในการสัญจร

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าเพือ่ท้า 300,000           300,000          0 กองช่าง 1 ป้องกนัน ้า

ธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ที ่9 ท่วมท่วมขงั

12 โครงการกอ่สร้างหอถงัเหล็กประปาแบบ 976,000           976,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

แชมเปญ หมู่ที ่10 น ้าใช้เพยีงพอ

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัท์ 875,000           875,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทันหมู่ที ่11 ความสะดวก

 - บ้านโนนประเสิรฐ หมู่ที ่12 ในการสัญจร

-13-

บ้านนาค้าวัง หมู่ที ่7   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000           497,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 ความสะดวก

ในการสัญจร

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 422,000           422,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ภายในหมู่บ้าน หมูที ่13 ความสะดวก

ในการสัญจร

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า บ้านกดุดู่- 30,000             30,000           0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

บ้านค้าล้อม หมู่ที ่4 ไฟฟา้ใช้

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 312,000           312,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ภายในหมู่บ้าน บ้านผึ ง หมู่ที ่2 ความสะดวก

ในการสัญจร
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าส้าเร็จรูปตัวยู 495,000           495,000          กองช่าง 1 ป้องกนัน ้า

(แบบแรงดึง) นาขี นาค หมู่ที ่3 ท่วมท่วมขงั

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าส้าเร็จรูปตัวยู 495,000           495,000          กองช่าง 1 ป้องกนัน ้า

(แบบแรงดึง) นาขี นาค หมู่ที ่3 ท่วมท่วมขงั

 

20 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าส้าเร็จรูปตัวยู 495,000           495,000          กองช่าง 1 ป้องกนัน ้า

(แบบแรงดึง) บ้านกดุดู่ หมู่ที ่4 ท่วมท่วมขงั

21 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 425,000           425,000          กองช่าง 1 ป้องกนัน ้า

ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ที ่5 ท่วมท่วมขงั
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

22 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000           499,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ภายในหมู่บ้าน บ้านวังคางฮูง หมู่ที ่6 ความสะดวก

ในการสัญจร

23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 425,000           425,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

ภายในหมู่บ้าน บ้านสุวอ หมู่ที ่8 ความสะดวก

ในการสัญจร

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตภายใน 454,000           454,000          0 กองช่าง 1 ประชาชนมี

หมู่บ้าน บ้านแสนอดุม หมู่ที ่9 ความสะดวก

ในการสัญจร
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ส่ือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 382,500      329,800      52,700         ส านักปลัด 1 เด็กมีพัฒนาการ

  ทีดี

2 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,102,500    1,021,500    81,000         ส านักปลัด 1 เด็กมีพัฒนาการ

ทีดี

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์ 254,250      110,740      0 ส านักปลัด 1 เด็กมีพัฒนาการ

พัฒนาเด็กเล็ก ทีดี

4 ค่าจัดอาหารเสริม(นม) 2,392,000    1,666,758    725,242       ส านักปลัด 1 เด็กมีพัฒนาการ

ทีดี

6 อุดหนุนโครงการอาหาร 3,700,000    ส านักปลัด 1

กลางวันโรงเรียน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน
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เด็กมีพัฒนาการ

เด็กมีพัฒนาการ

เด็กมีพัฒนาการ

เด็กมีพัฒนาการ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 30,000         30,000         0 ส านักปลัด 1 หน่วยงาน

เกิดความ

 สามัคคี

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การ 100,000        - 100,000       ส านักปลัด 1

บริหารส่วนต าบลนาไหม

 

3 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพิม่ประสิทธิภาพ 50,000         - 50,000         ส านักปลัด 1

บุคลากร

4 โครงการจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟและงาน 50,000         - 50,000         ส านักปลัด 1

ประเพณีส าคัญภายในต าบล

-18-

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ค่าใช้จ่ายโครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง 128 ปี 8,000           - 8,000          ส านักปลัด 1

เมืองอุดรธานี

2 จัดขบวนแห่บัง้ไฟและร่วมกิจกรรมงานประจ าปี 10,000         - 8,000          ส านักปลัด 1

ทุง่ศรีเมืองอ าเภอบ้านดุง

สถานะการด าเนินงาน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 100,000        810 99,190         ส านักปลัด 1 มีต้นไม้เพิม่ขึ้น

ส่ิงแวดล้อมต าบลนาไหม

2 โครงการคลองสวย น้ าใส สร้างจิตส านึกด้าน 30,000         - 30,000         ส านักปลัด 1

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

-20-

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานทัว่ไป)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ค่าจ้างเหมาท าวารสารสรุปผลการด าเนินงาน 50,000        - 50,000       ส านักปลัด 1

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแพ้วถางหญ้า 2 39,000        39,000           0 ส านักปลัด 1 ป้องกัน

ข้างถนนในเขตพืน้ทีต่ าบลนาไหม อุบัติเหตุ

ทางถนน

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 50,000        10,000           40,000       ส านักปลัด 1 มีการรับรอง

ผู้มาเยี่ยมเยือน

4 ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการเตรียม 30,000        - 30,000       ส านักปลัด 1

การเสด็จ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานทัว่ไป)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 40,000        1,610            28,390       ส านักปลัด 1

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ 40,000        - 40,000       ส านักปลัด 1

7 ค่าใช้จ่ายในการรับรองการประชุมสภา 30,000        1,650.00        28,350.00   ส านักปลัด 1

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร 100,000       131,416         0 ส านักปลัด 1 เพือ่ส่งเสริม

และนอกอาณาจักร ประสิทธิภาพ

ของพนักงาน

9 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง 500,000       0 500,000      ส านักปลัด 1

10 โครงการ อปท.สัญจรอ าเภอบ้านดุง 15,000        20,400           0 ส านักปลัด 1 เพือ่แลกเปล่ียน

จังหวัดอุดรธานี เรียนรู้ในงาน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานทัว่ไป)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

11 ค่าใช้จ่ายในการเช่าบ่อทิง้ขยะต าบลนาไหม 260,000       229,860         30,140       ส านักปลัด 1 มีการก าจัด

ทีถู่กวิธี

12 ค่าใช่จ่ายในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 70,000        15,000           55,000       ส านักปลัด 1

13 เก้าอี้ส านักงาน 15,000        9,000            4,000         ส านักปลัด 1

14 พัดลมติดผนัง 9,000          9,000            0 ส านักปลัด 1

15 เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 36,000        36,000           0 ส านักปลัด 1
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน





เพือ่แลกเปล่ียน



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 100,000        75,664         24,336        กองคลัง 1 เพือ่ส่งเสริม

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ประสิทธิภาพ

ของพนักงาน

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนทีภ่าษี 250,000        - 250,000      กองคลัง 1

และทะเบียนทรัพย์สิน

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการออกบริการจัดเก็บ 15,000          - 15,000        กองคลัง 1

ภาษีนอกสถานที่
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

4 โต๊ะท างานส านักงาน 5,000            5,000           0 กองคลัง 1

5 เก้าอี้ส านักงาน 5,500            4,000           1500 กองคลัง 1

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 17,800          17,800         0 กองคลัง

ชนิด Network 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.3 แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000          18,560         31,440        กองช่าง 1 เพือ่ส่งเสริม

ในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ประสิทธิภาพ

ของพนักงาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านดุง 20,000          - 20,000        ส านักปลัด 1

2 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด 10,000          - 20,000        ส านักปลัด 1

อุดรธานี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.5 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

อนุมัติ เบกิจ่าย คงเหลือ ทีร่ับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหวา่ง ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 265,000         166,629        98,371          ส ำนักปลัด 1

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000          13,221          0 ส ำนักปลัด 1

3 ส ำรองจ่ำย 632,594         597,200        35,394          ส ำนักปลัด 1

4 เงินสมทบกองทุนระบบประกันภัยสุขภำพ 180,000         165,654        14,346          ส ำนักปลัด 1

ต ำบลนำไหม

5 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 282,652         565,304        0 ส ำนักปลัด 1

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินงาน
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ปัญหา อุปสรรค 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานี ยังประสบปัญหา
จากการระบาดของโรคระบาด ของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี มีผลต่อการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมที่มีลักษณะ
เป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ในขณะนี้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ สูงสุดในพ้ืนที่เขต
อ าเภอต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานีด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และยังสายพันธ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงได้เตรียมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การ
วางแผน การด าเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการด าเนินงานสอดคล้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
   

ทั้งนี้  ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้ 
ค าปรึกษา แนะน าต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาไหม หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
www.tombonnamai.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 30 หมู่ 4 ต าบล 
นาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-9442 ในวันและเวลาราชการ 
 

http://www.tombonnamai.go.th/

