
  

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1  ตลุาคม  2559 ถึงวันที ่ 30 กนัยายน  2560 

เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   

 

 
 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาพันสาม  

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  2559 ถงึวันที่  30 กันยายน  2560 

   ตามที่กระผม  นายประสิทธิ์  รวมสิน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   ได้แถลง

นโยบายในการบริหารราชการ  เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   ต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาพันสาม   ประกอบด้วยนโยบายการพัฒนา  5 ด้าน  ดังนี ้  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

การก่อสร้างและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. ยุทธศาสตรแ์ละแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี โดยด าเนินการดังนี้  

     1.1)  พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าฯลฯ 

     1.2)  พัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปา 

     1.3) ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

     1.4) พัฒนาระบบจราจร 

2. ด้านเศรษฐกจิพอเพียง พัฒนาคุณภาพชวีติ และ สาธารณสุข 

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่ม 

รายได้แก่ประชาชน โดยด าเนินการดังนี้   

     2.1)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชด าริ 

     2.2)  สง่เสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

     2.3)  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย แก้ไขปัญหายาเสพติด 

     2.4)  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 

     2.5)  ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม 

     2.6)  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

     2.7)  สง่เสริมและใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทา

สาธารณภัย 

3)  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการผลติข้าว ผักผลไม้ ปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคและการจ าหน่าย และพัฒนาสง่เสริม

การท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาพืน้ที่ โดยจะด าเนินการดังนี้   

     3.1)  ส่งเสริมการผลติข้าว ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและการจ าหนา่ย  

     3.2)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ควบคู่กับการ

พัฒนาพื้นที่ 
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3.3)  สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     3.4)  เฝา้ระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     3.5)  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

     3.6)  บ าบัดและการจัดการขยะ(ประชาชนก าจัดเอง) 

     3.7)  พัฒนาภูมิทัศนส์ิ่งแวดล้อม 

4)  ด้านการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา โดยจะด าเนินการดังนี ้  

     4.1)  ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้รับการศกึษา 

     4.2)  สง่เสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

     4.3)  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5)  ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่งเสริมการมีสว่นร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน พรอ้มพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขดี

ความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน โดยจะด าเนินการดังนี้   

     5.1)  การบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ อบต. 

     5.2)  สง่เสริมการมีสว่นรว่ม 
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 จากนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ของกระผมตามที่ได้กล่าวมา

นี ้ กระผมจงึขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560 มีดังนี ้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามประจ าปี 2560 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณที่

ได้รับทั้งหมด (%) 
งบประมาณที่ใช้ในการ 
ด าเนินโครงการ (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 4,791,659 5,125,065 93.49 
ยุทธศาสตร์ที่  2           554,005 746,000 74.26 
ยุทธศาสตร์ที่  3  11,900       15,000 79.33 
ยุทธศาสตร์ที่  4 2,108,734.20 2,498,550 84.39 
ยุทธศาสตร์ที่  5 926,650 1,006,300 92.08 

รวม 8,392,948.20 9,390,915 89.37 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

1.1 โครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    งบประมาณตั้งไว้ 5,125,065 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 4,791,659 บาท 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ าถนนสายบา้นนาขลู ่หมู ่2 245,000 244,000 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายซอย 3 บ้านคลองใหญ ่หมู่ 7   394,000 393,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ า ถนนสายบ้านนาพรม หมู่ 8   215,000 215,000 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ 9 เชื่อมหมู ่

3 (ต่อจากเดมิ) 

322,000  โอนลด 

5 โครงการกอ่สรา้งรัว้ อบต.นาพันสาม (ตอ่จากเดมิ)   973,000 963,594 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการขยายเขตประปา สายนาล าพัง หมู่ 1   299,000 299,000 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเกาะดนิ ม.4(จ่ายขาดเงนิสะสม) 428,000 428,000 ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.6 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

321,000 321,000 ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายฝัง่ท่า – บ้านคลองใหญ ่ม.3 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

260,900 260,900 ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่.1 

เช่ือม หมู ่6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

479,000 479,000 ด าเนินการแล้ว 

11 

 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายนาโตนด – นาทอง ม.3 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

316,000 316,000 ด าเนินการแล้ว 
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12 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 ม.7 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

444,165 444,165 ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ านาพนัสาม (เงินรางวัลฯ) 140,000 140,000 ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ซอยแสนสุข ม.9(เงินรางวลัฯ) 77,000 77,000 ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า หมู่ 8 (เงนิรางวลัฯ) 165,000 165,000 ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาแด็กเล็ก วัดนาพรม 46,000 46,000 ด าเนินการแล้ว 

รวม 2,448,000 4,791,659  

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตของประชาชน   

    งบประมาณตั้งไว้ 746,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 554,005 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน 50,000 40,500 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการบูรณาการรว่ม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน 40,000 37,350 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลนาพนัสาม 75,000 75,000 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน 10,000 - - 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

9 
โครงการพัฒนาส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน หมู ่1-9 

(สนับสนุนบรกิารสาธารณสุข) 
135,000 67,500 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ(์ โอนลด) 20,000 20,000 ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าจักสาน 15,000 - - 

12 โครงการแขง่ขันกฬีาประจ าต าบลตอ่ต้านยาเสพตดิ 40,000 40,000- ด าเนนิการแล้ว- 

14 โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กปฐมวัย 15,000   

15 โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส ์ 48,000 44,000 ด าเนนิการแล้ว 

16 โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สงูอายุ 60,000 60,000 ด าเนนิการแล้ว 

17 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สงูอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 25,000 - - 

18 โครงการฝึกอาชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 10,000 8,110 ด าเนนิการแล้ว 

19 โครงการบูรณาการรว่มกลุ่มสตรแีม่บ้านเพื่อดูแลผู้สงูอายุ 10,000 -- - 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ย

เอดส์คนไร้ที่พึ่ง 
10,000 5,400 ด าเนนิการแล้ว 

21 โครงการออกก าลังกายผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ย

เอดส ์คนไรท้ี่พึ่ง 
5,000 - - 

22 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผูด้้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์  5,000 - - 

25 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกจิพอเพียง 10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

26 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าขนมไทย 10,000 14,920 ด าเนนิการแล้ว 

27 โครงการมหกรรมขนมหวานนาพันสาม ( โอนเพิม่72,000) 30,000 102,000- ด าเนนิการแล้ว- 
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28 

 

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอาชีพการท าไข่เค็มดนินาเกลอื 

 

10,000 

 

4,575 

 

ด าเนนิการแล้ว 

29 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกุง้ 10,000 7,650- ด าเนนิการแล้ว- 

30 โครงการอบรมให้ความรู้การเลีย้งสัตวน์้ า(ปลา-กบ) โอนลด

5,000 

5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

31 โครงการฝึกอาชีพส าหรับผูสู้งอาย ุผู้พกิาร ผูด้้อยโอกาส ผูป้่วย

เอดส ์คนไรท้ี่พึ่ง 

10,000 - - 

.32 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส าหรับเจ้าหน้าที ่อปพร.ในการ

ป้องกันภยัและการฝึกซอ้มแผน 
10,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

33 โครงการส่งเสรมิความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันภัยแกป่ระชาชน 5,000 - - 

34 โครงการบูรณาการรว่มบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ 20,000 - - 

35 โครงการอบรมความรูด้้านกฎหมายจราจรและการสาธติการขับขี่

จักรยานต์อย่างปลอดภยั 
5,000 - - 

36 โครงการจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย 2,500 2,000 ด าเนนิการแล้ว 

37 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานปอ้งกันและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด 
38,000   

38 โครงการจัดกิจกรรมวันตอ่ต้านยาเสพติดประจ าปี 2560 2,500   

รวม 746,000 554,005  

 

3.  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  

   งบประมาณตั้งไว้  15,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 11,900 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,000 11,900- ด าเนินการแล้ว 

     

รวม 15,000 11,900-  
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4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

             งบประมาณตั้งไว้ 2,498,550 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 2,108,734.20 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (โอนลด) 100,000 100,000 ด าเนนิการแล้ว 

2 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดนาพรม 25,000 25,000 ด าเนนิการแล้ว 

3 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบา้นดอนมะขามชา้ง 25,000 20,800 ด าเนนิการแล้ว 

4 โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 40,000 30,125 ด าเนนิการแล้ว 

5 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 10,000   

6 โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (โอนเพิ่ม 30,000) 

30,000 60,000 ด าเนนิการแล้ว 

7 โครงการอบรมส่งเสรมิศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน 10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

8 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีนและเด็กก่อนวยั

เรียน 
352,800 318,500 ด าเนนิการแล้ว 

9 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม นักเรยีนและเด็กก่อนวัย

เรียน 
650,000 78,331.54 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการสนับสนุนคา่อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
1,000,000 834,000 

ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 60,000  โอนลด 

12 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแขง่ขันเรือมาด 40,000  โอนลด 

13 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 130,000 102,900 ด าเนนิการแล้ว 

14 โครงการส่งเสรมิเส้นทางการท่องเที่ยว (วันสงกรานต์) 50,000 50,000 ด าเนนิการแล้ว 

15 โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานพระนครครีี 15,000 15,000 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 2,498,550 2,108,734.20  
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5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

   งบประมาณตั้งไว้ 1,006,300 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 626,650 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค 25,000 21,000 ด าเนนิการแล้ว 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้งของ

องคก์รปกครองท้องถิ่นระดับอ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

11,000 11,000 ด าเนนิการแล้ว 

3 โครงการอบรมพัฒนาความรูด้้านกฎหมายแกป่ระชาชน 5,000 - - 

4 โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรดัการจัดเก็บภาษ ี 5,000 3,750 ด าเนนิการแล้ว 

5 โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน    30,000 - - 

6 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร   9,900 9,900 ด าเนนิการแล้ว 

7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 

30,000   

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

5 ธันวามหาราช 

30,000   

9 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) 

5,000   

10 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมต าบล) 

5,000  ด าเนนิการแล้ว 

(ไมใ่ชง้บ) 

11 โครงการจัดซื้อโตะ๊ประชุมเก้าอี้ 58,000 58,000- ด าเนินการแล้ว- 

12 โครงการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวสู่อาเซยีน 50,000 50,000 ด าเนนิการแล้ว 

13 โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภา อบต.นาพัน
สาม 

10,000 10,000- ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจา้ง  

50,000 105,000- ด าเนนิการแล้ว 
โอนเพิ่ม55,000 

15 โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 3,200 3,200- ด าเนินการแล้ว- 

16 โครงการจัดซื้อโตะ๊หนิอ่อน 2,800 2,800 ด าเนนิการแล้ว 

17 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 ด าเนนิการแล้ว 

18 โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสยีง หอกระจายข่าว 601,4000 598,000 ด าเนนิการแล้ว 

19 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด. 36,000 36,000 ด าเนนิการแล้ว 

20 คา่จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 17,000 17,000 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 1,006,300 926,650  

 

(ลงช่ือ)....................................................... 

            (นายประสิทธิ์   รวมสนิ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   



 

 

 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามประจ าปี 2560 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณที่

ได้รับทั้งหมด (%) 
งบประมาณที่ใช้ในการ 
ด าเนินโครงการ (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 5,125,065 4,791,659 93.49 
ยุทธศาสตร์ที่  2 746,000 554,005 74.26 
ยุทธศาสตร์ที่  3 15,000 11,900 79.33 
ยุทธศาสตร์ที่  4 2,498,550 2,108,734.20 84.39 
ยุทธศาสตร์ที่  5 1,006,300 926,650 92.08 

รวม 9,390,915 8,392,948.20 89.37 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 
 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

งบประมาณตั้งไว้ 2,421,000 บาท 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ 

1 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายกลางบา้นนางละมลู หมู ่1   240,000 

2 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายนาโพธิ์นอ้ย หมู ่2   303,000 

3 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายนาโตนด-นาทอง หมู ่3   314,000 

4 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นเกาะดิน (ตอ่จากเดิม) หมู ่4   304,000 

5 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายทางเลยีบคลองระบายน้ า ดี 18  

สายบา้นโรงจักร หมู ่5   

324,000 

6 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า หมู่ 6   290,000 

7 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นคลองใหญ่ หมู ่7   256,000 

8 โครงการกอ่สรา้งลาดยาง AC ลานจอดรถหน้า ร.ร.วัดนาพรม หมู่8  87,000 

9 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายเลียบคลองระบายน้ า ดี 18  

หมู่ 9 เช่ือม หมู ่3 

303,000 

รวม 2,421,000 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชวีิตและสาธารณสุข   

    งบประมาณตั้งไว้ 1,199,408 บาท  

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิพัฒนากลุ่มแม่บา้น 40,000 

3 โครงการบูรณาการรว่ม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน 40,000 

4 โครงการรณรงคป์้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 

5 โครงการติดตัง้กล้องวงจรปดิ 900,000 

6 โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลนาพนัสาม 75,000 
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2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชวีิตและสาธารณสุข   

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ 

7 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน 5,000 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน 5,000 

9 
โครงการพัฒนาส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน หมู ่1-9 (สนับสนุน

บรกิารสาธารณสุข) 
135,000 

10 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าขนมหวาน 8,000 

11 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าจักสาน 15,000 

12 โครงการแขง่ขันกฬีาประจ าต าบลตอ่ต้านยาเสพตดิ 80,000 

13 โครงการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์กีฬาต าบลนาพันสาม 30,000 

14 โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กปฐมวัย 15,000 

15 โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส ์ 48,000 

16 โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สงูอายุ 60,000 

17 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สงูอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 25,000 

18 โครงการฝึกอาชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 10,000 

19 โครงการบูรณาการรว่มกลุ่มสตรแีม่บ้านเพื่อดูแลผู้สงูอายุ 10,000 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์คนไร้ที่

พึ่ง 
10,000 

21 โครงการออกก าลังกายผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง 5,000 

22 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผูด้้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์  5,000 

23 โครงการกอ่สรา้งลาน คสล.เพื่อติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย  198,000 

24 โครงการกอ่สรา้งลานทรายหยาบเพื่อออกก าลงักายส าหรบัเด็กเล็ก  180,000 

25 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกจิพอเพียง 10,000 

26 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 99,750 

27 โครงการเยี่ยมบา้นคนไรท้ี่พึ่ง 2,000 

28 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอาชีพการท าไข่เค็มดนินาเกลอื 8,000 

29 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าพัดจากใบลาน 10,000 

30 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเลีย้งสัตว์ (วัว/เป็ด/ไก่) 5,000 

31 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการการท าอาหารพื้นบ้าน 10,000 

32 โครงการอบรมเยาวชนรุน่ใหม่ห่างไกลยาเสพติด 5,000 

รวม 1,199,408 
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3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   

   งบประมาณตั้งไว้  88,000 บาท  

1 โครงการส่งเสรมิความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันภัยแกป่ระชาชน 5,000 

2 โครงการบูรณาการรว่มบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ 20,000 

3 โครงการอบรมความรูด้้านกฎหมายจราจรและการสาธติการขับขี่จักรยานต์

อย่างปลอดภยั 
5,000 

4 โครงการจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย 2,500 

5 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 38,000 

6 โครงการจัดกิจกรรมวันตอ่ต้านยาเสพติดประจ าปี 2558 2,500 

รวม 88,000 

4.  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  

   งบประมาณตั้งไว้  189,000 บาท  

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ 

1 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านดอนหัวกรวด หมู่ 8 189,000 

 รวม 189,000 

5.  การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    

   งบประมาณตั้งไว้  25,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 7,200 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ 

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,000 

   

รวม 25,000 
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6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

             งบประมาณตั้งไว้ 2,287,750 บาท าท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ 

1 โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 

2 โครงการเขา้คา่ยพุทธบตุรโรงเรียนวัดนาพรม 25,000 

3 โครงการเขา้คา่ยพุทธบตุรโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง 25,000 

4 โครงการอบรมเรยีนรูสู้โ่ลกกว้าง 40,000 

5 โครงการอบรมมัคคุเทศกน์้อย 10,000 

6 โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 30,000 

7 โครงการอบรมส่งเสรมิศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน 10,000 

8 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีนและเด็กก่อนวยัเรียน 400,000 

9 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม นักเรยีนและเด็กก่อนวัยเรียน 610,750 

10 โครงการสนับสนุนคา่อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

872,000 

11 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 60,000 

12 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแขง่ขันเรือยาว 40,000 

13 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 20,000 

14 
โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นวนัสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุแหง่ชาต ิ
25,000 

15 โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานพระนครครีี 20,000 

รวม 2,287,750 

7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

   งบประมาณตั้งไว้ 709,785 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 631,425 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค 25,000 

2 โครงการส่งเสรมิประสิทธภิาพการบริหารงานของคณะผู้บรหิาร อบต.

สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
250,000 
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7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

   งบประมาณตั้งไว้ 709,785 บาท  

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้งขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่นระดับอ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

11,000 

4 โครงการอบรมพัฒนาความรูด้้านกฎหมายแกป่ระชาชน 5,000 

5 โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรดัการจัดเก็บภาษ ี 5,000 

6 โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน    30,000 

7 โครงการติดตัง้ลวดตาขา่ยกัน้นกพร้อมกันสาด   180,000 

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  12 

สิงหาคม 

30,000 

9 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

5 ธันวามหาราช 

30,000 

10 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บา้น) 

5,000 

11 โครงการส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดท าแผนชุมชน 5,000 

12 โครงการอบต.สัญจร 10,000 

13 โครงการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวสู่อาเซยีน 50,000 

14 โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภา อบต.นาพันสาม 5,000 

15 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  50,000 

16 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 10 ลิน้ชัก และขนาด 15 ลิน้ชัก 6,000 

17 โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 88x35x182 cm 6,000 

18 โครงการจัดซื้อโตะ๊หนิอ่อน 18,000 

19 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู 9,500 

20 โครงการมหกรรมศิลปะอาเซยีนสมัพันธ์เฉลิมพระเกยีรติ 9,000 

21 โครงการส่งเสรมิการประชาสมัพันธส์ินคา้พืน้บา้นของ ต.นาพันสาม 17,000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตั้งแต่วันที่ 1  ตลุาคม  2558 ถึงวันที ่ 30 กนัยายน  2559 

เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   

 



 
 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 1 ประจ าป ี 2560   

 วันที ่ 28  ธนัวาคม  2558   

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาพันสาม  

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  2557 ถงึวันที่  30 กันยายน  2558 

เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   

สมัยวสิามัญ  คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2558  วันที่  1  ธันวาคม  2558   

   ตามที่กระผม  นายประสิทธิ์  รวมสิน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   ได้แถลง

นโยบายในการบริหารราชการ  เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   ต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาพันสาม   ประกอบด้วยนโยบายการพัฒนา  7 ด้าน  ดังนี้   



2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

การก่อสร้างและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. ยุทธศาสตรแ์ละแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี โดยด าเนินการดังนี้  

     1.1)  พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าฯลฯ 

     1.2)  พัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปา 

     1.3) ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

     1.4) พัฒนาระบบจราจร 

2. ด้านเศรษฐกจิพอเพียง พัฒนาคุณภาพชวีติ และ สาธารณสุข 

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่ม 

รายได้แก่ประชาชน โดยด าเนินการดังนี้   

     2.1)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชด าริ 

     2.2)  สง่เสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

     2.3)  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย แก้ไขปัญหายาเสพติด 

     2.4)  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 

     2.5)  ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม 

3. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 

ชุมชนปลอดยาเสพติด ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยจะด าเนนิการดังนี้   

     3.1)  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

     3.2)  สง่เสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

4)  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการผลติข้าว ผักผลไม้ ปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคและการจ าหน่าย และพัฒนาสง่เสริม

การท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาพืน้ที่ โดยจะด าเนินการดังนี้   

     4.1)  ส่งเสริมการผลติข้าว ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและการจ าหนา่ย  

     4.2)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ควบคู่กับการ

พัฒนาพื้นที่ 

5)  ด้านบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์

สิ่งแวดล้อม โดยจะด าเนินการดังนี้   

     5.1)  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     5.2)  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     5.3)  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

     5.4)  บ าบัดและการจัดการขยะ 

     5.5)  พัฒนาภูมทิัศนส์ิ่งแวดล้อม 

6)  ด้านการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนบัสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา โดยจะด าเนินการดังนี ้  

     6.1)  สง่เสริมให้เด็กและประชาชนได้รับการศกึษา 

     6.2)  สง่เสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

     6.3)  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7)  ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่งเสริมการมีสว่นร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน พร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขดี

ความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน โดยจะด าเนินการดังนี้   

     7.1)  การบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ อบต. 

     7.2)  สง่เสริมการมีสว่นรว่ม 

 



  จากนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ของกระผมตามที่ได้

กล่าวมานี้  กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่  30  กันยายน  

2559  งบประมาณทั้งสิน้ 6,919,943 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 5,786,297.20 มีดังนี ้

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

1.1 โครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

    งบประมาณตั้งไว้ 1,998,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 1,877,410 บาท 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายกลางบา้นนาขลู ่หมู่ที่ 1(ต่อจาก

เดิม)     

266,000 236,010 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลอง ด ี23 หมู ่2 240,000 237,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการลงหนิคลุกเพื่อกลบหลุม- บ่อ (ถนนภายในเขตหมู่ 3) 231,000 201,000 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นโรงแถว(ต่อจากเดมิ)  ม.4   279,000 272,000 ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายทางเลยีบคลองระบายน้ า ดี 18  

สายบา้นโรงจักร หมู ่5   

305,000 290,000 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการลงหนิคลุกเพื่อกลบหลุมบอ่(ถนนภายในเขตหมู่ 7)   232,000 232,000 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการรางระบายน้ าหมู่ 8   276,000 241,400 ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการขุดลอกคลองหลังบา้นดอนแตง พรอ้มกอ่สรา้งประตู

ระบายน้ า หมู่ 9  

119,000 119,000 ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ตลาดน้ านาพันสาม 50,000 49,000 ด าเนินการแล้ว 

รวม 1,998,000 1,877,410  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงนิรายจ่ายนอกงบประมาณ  (เงนิรางวัล) 

 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณตั้ง

ไว้ 

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

1 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้นฝั่งทา่-บ้านคลองใหญ ่หมู ่3     450,000 449,000 

2 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเกาะดนิ หมู่ที่ 4 ต่อจากเดิม 310,000 307,000 

3 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นนาหัวเรอื หมู ่4 145,000 144,000 

4 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นนาพันสาม หมู่ที่ 6 478,000 471,000 

5 โครงการกอ่สรา้งลาน คสล.บรเิวณศาลาบ้านดอนหัวกรวด หมู่ที ่8   86,000 86,000 

6 โครงการกรุฝ้าเพดานบ้านนาพรม หมู ่8   33,400 35,600 

7 โครงการกรุฝ้าเพดานเพดาน ศาลาบา้นดอนหัวกรวด  หมู่ 8   43,700 46,500 

8 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ที่ 3เชื่อมหมู่ 9  461,000 460,000 

9 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บ้านดอนมะขามช้าง หมู ่5 445,000 437,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชวีิตและสาธารณสุข   

    งบประมาณตั้งไว้ 1,511,658 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 723,723 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิพัฒนากลุ่มแม่บา้น 40,000 - - 

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าไข่เค็ม 5,000 1,600 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการบูรณาการรว่ม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน 40,000 - - 

4 โครงการรณรงคป์้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 - - 

5 โครงการติดตัง้กล้องวงจรปดิ 9000,000 415,160 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลนาพนัสาม 71,658 71,658 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน 5,000 - - 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

9 
โครงการพัฒนาส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน หมู ่1-9 

(สนับสนุนบรกิารสาธารณสุข) 
135,000 67,500 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าขนมหวาน 5,000 - - 

11 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท ายาหม่อง/น้ ายาล้างจาน 5,000 - - 

12 โครงการแขง่ขันกฬีาประจ าต าบลตอ่ต้านยาเสพตดิ 40,000 - - 

13 โครงการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์กีฬาต าบลนาพันสาม 30,000 - - 

14 โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กปฐมวัย 15,000 4,805 ด าเนนิการแล้ว 

15 โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส ์ 48,000 48,000 ด าเนนิการแล้ว 

16 โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สงูอายุ 60,000 60,000 ด าเนนิการแล้ว 

17 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สงูอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 25,000 25,000 ด าเนนิการแล้ว 

18 โครงการฝึกอาชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

19 โครงการบูรณาการรว่มกลุ่มสตรแีม่บ้านเพื่อดูแลผู้สงูอายุ 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ย

เอดส์คนไร้ที่พึ่ง 
10,000 - - 

21 โครงการออกก าลงักายผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง 5,000 - - 

22 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผูด้้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์  5,000 - - 

23 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกจิพอเพียง 10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

24 โครงการเยี่ยมบา้นคนไรท้ี่พึ่ง 2,000 - ด าเนนิการแล้ว 

25 โครงการอบรมเยาวชนรุน่ใหม่ห่างไกลยาเสพติด 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 1,511,658 723,723  

 



 

 

3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   

   งบประมาณตั้งไว้  130,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 31,500 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส าหรับเจ้าหน้าที ่อปพร.ในการ

ป้องกันภยัและการฝึกซอ้มแผน 
50,000 - - 

2 โครงการส่งเสรมิความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันภัยแกป่ระชาชน 5,000 - - 

3 โครงการบูรณาการรว่มบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ 20,000 - - 

4 โครงการอบรมความรูด้้านกฎหมายจราจรและการสาธติการขับขี่

จักรยานต์อย่างปลอดภยั 
12,000 - - 

5 โครงการจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย 2,500 - - 

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานปอ้งกันและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด 
38,000 29,000 ด าเนนิการแล้ว 

7 โครงการจัดกิจกรรมวันตอ่ต้านยาเสพติดประจ าปี 2558 2,500 2,500 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 130,000 31,500  

4.  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  

   งบประมาณตั้งไว้  -  บาท งบประมาณเบิกจ่าย -  บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 - - - - 

 รวม - -  

 

5.  การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    

   งบประมาณตั้งไว้  25,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย - บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,000 - - 

รวม 15,000 - - 

 



6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

             งบประมาณตั้งไว้ 2,300,800 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 2,019,948.62 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 90,400 ด าเนนิการแล้ว 

2 โครงการเขา้คา่ยพุทธบตุรโรงเรียนวัดนาพรม 25,000 25,000 ด าเนนิการแล้ว 

3 โครงการเขา้คา่ยพุทธบตุรโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง 25,000 25,000 ด าเนนิการแล้ว 

4 โครงการอบรมเรยีนรูสู้โ่ลกกว้าง 40,000 30,000 ด าเนนิการแล้ว 

5 โครงการอบรมมัคคุเทศกน์้อย 10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

6 
โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีน 
30,000 10,890 ด าเนนิการแล้ว 

7 โครงการอบรมส่งเสรมิศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน 10,000 9,800 ด าเนนิการแล้ว 

8 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีนและเด็กก่อนวยั

เรียน 
392,000 250,000 ด าเนนิการแล้ว 

9 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม นักเรยีนและเด็กก่อนวัย

เรียน 
550,800 470,403.62 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการสนับสนุนคา่อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

848,000 842,000 ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 60,000 50,000 ด าเนนิการแล้ว 

12 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแขง่ขันเรือยาว 40,000 40,000 ด าเนนิการแล้ว 

13 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 20,000 20,000 ด าเนนิการแล้ว 

14 
โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นวนั

สงกรานต์และวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ 
15,000 15,000 ด าเนนิการแล้ว 

15 โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานพระนครครีี 20,000 20,000 ด าเนนิการแล้ว 

16 โครงการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง 50,000 36,650 ด าเนนิการแล้ว 

17 โครงการอบรมเรยีนรูป้ระวัตศิาสตรศ์ลิปวัฒนธรรมประเพณี 50,000 70,000 ด าเนนิการแล้ว 

18 โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กปฐมวัย 15,000 4,805 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 2,300,800 2,019,948.62  

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 



7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

   งบประมาณตั้งไว้ 697,585 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 594,435 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 29,800 29,700 ด าเนนิการแล้ว 

2 โครงการส่งเสรมิประสิทธภิาพการบริหารงานของคณะผู้บรหิาร 

อบต.สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
250,000 202,150 ด าเนนิการแล้ว 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้งของ

องคก์รปกครองท้องถิ่นระดับอ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

11,000 11,000 ด าเนนิการแล้ว 

4 โครงการอบรมพัฒนาความรูด้้านกฎหมายแกป่ระชาชน 5,000 - - 

5 โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรดัการจัดเก็บภาษ ี 5,000 2,100 ด าเนนิการแล้ว 

6 โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน    30,000 - - 

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 

30,000 30,000 ด าเนนิการแล้ว 

9 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

5 ธันวามหาราช 

30,000 30,000 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) 

2,500 2,500 ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดท าแผนชุมชน 2,500 2,500 ด าเนนิการแล้ว 

12 โครงการมหกรรมขนมหวานของดีนาพันสาม 130,000 116,400 ด าเนนิการแล้ว 

13 โครงการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวสู่อาเซยีน 138,300 138,300 ด าเนนิการแล้ว 

14 โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภา อบต.นาพัน
สาม 

5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

15 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจา้ง  

8,285 8,285 ด าเนนิการแล้ว 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสยีง 16,500 16,500 ด าเนนิการแล้ว 

18 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร ์ 3,700 - - 

รวม 697,585 594,435  

 

(ลงช่ือ)....................................................... 

            (นายประสิทธิ์   รวมสนิ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   

 

 

 

 

 

 



      รายงานผลรายงานผลการด าเนินงานการด าเนินงาน  
        องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  

    ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 25592559  
 

 จากนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ของกระผมตามที่ได้กล่าวมา

นี ้ กระผมจงึขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559 มีดังนี ้

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

1.1 โครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

    งบประมาณตั้งไว้ 2,421,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 1,957,355 บาท 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายกลางบา้นนางละมลู หมู ่1   240,000 167,010 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายนาโพธิ์นอ้ย หมู ่2   303,000 200,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายนาโตนด-นาทอง หมู ่3   314,000 218,000 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นเกาะดิน (ตอ่จากเดิม) หมู ่4   304,000 303,000 ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายทางเลยีบคลองระบายน้ า ดี 18  

สายบา้นโรงจักร หมู ่5   

324,000 224,000 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า หมู่ 6   290,000 274,845 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นคลองใหญ่ หมู ่7   256,000 255,000 ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการกอ่สรา้งลาดยาง AC ลานจอดรถหน้า ร.ร.วัดนาพรม หมู่8  87,000 87,000 ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายเลียบคลองระบายน้ า ดี 18  

หมู่ 9 เช่ือม หมู ่3 

303,000 228,500 ด าเนินการแล้ว 

รวม 2,421,000 1,957,355  

 

 

 

 

 

 



2. การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน   

    งบประมาณตั้งไว้ 1,199,408 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 870,278 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิพัฒนากลุ่มแม่บา้น 40,000 40,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการบูรณาการรว่ม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน 40,000 40,000 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการรณรงคป์้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 - - 

5 โครงการติดตัง้กล้องวงจรปดิ 900,000 415,160. ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลนาพนัสาม 75,000 75,000 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน 5,000 - - 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

9 
โครงการพัฒนาส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน หมู ่1-9 

(สนับสนุนบรกิารสาธารณสุข) 
135,000 67,500 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าขนมหวาน 8,000 8,000 ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าจักสาน 15,000 15,000 ด าเนนิการแล้ว 

12 โครงการแขง่ขันกฬีาประจ าต าบลตอ่ต้านยาเสพตดิ 80,000 - - 

13 โครงการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์กีฬาต าบลนาพันสาม 30,000 - - 

14 โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กปฐมวัย 15,000 4,880 ด าเนนิการแล้ว 

15 โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส ์ 48,000 44,000 ด าเนนิการแล้ว 

16 โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สงูอายุ 60,000 50,000 ด าเนนิการแล้ว 

17 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สงูอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 25,000 - - 

18 โครงการฝึกอาชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 10,000 8,110 ด าเนนิการแล้ว 

19 โครงการบูรณาการรว่มกลุ่มสตรแีม่บ้านเพื่อดูแลผู้สงูอายุ 10,000 - - 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ย

เอดส์คนไร้ที่พึ่ง 
10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

21 โครงการออกก าลังกายผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ย

เอดส ์คนไรท้ี่พึ่ง 
5,000 - - 

22 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผูด้้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์  5,000 - - 

23 โครงการกอ่สรา้งลาน คสล.เพื่อติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย  198,000 184,140 ด าเนนิการแล้ว 

24 โครงการกอ่สรา้งลานทรายหยาบเพื่อออกก าลงักายส าหรบัเด็ก

เล็ก  

180,000 
166,500 ด าเนนิการแล้ว 

25 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกจิพอเพียง 10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

26 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 99,750 84,000 ด าเนนิการแล้ว 

27 โครงการเยี่ยมบา้นคนไรท้ี่พึ่ง 2,000 - - 

28 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอาชีพการท าไข่เค็มดนินาเกลอื 8,000 4,200 ด าเนนิการแล้ว 

29 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าพัดจากใบลาน 10,000 - - 



ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

30 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเลีย้งสัตว์ (วัว/เป็ด/ไก่) 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

31 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการการท าอาหารพื้นบ้าน 10,000 - - 

32 โครงการอบรมเยาวชนรุน่ใหม่ห่างไกลยาเสพติด 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

33 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส าหรับเจ้าหน้าที ่อปพร.ในการ

ป้องกันภยัและการฝึกซอ้มแผน 
10,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

34 โครงการส่งเสรมิความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันภัยแกป่ระชาชน 5,000 - - 

35 โครงการบูรณาการรว่มบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ 20,000 - - 

36 โครงการอบรมความรูด้้านกฎหมายจราจรและการสาธติการขับขี่

จักรยานต์อย่างปลอดภยั 
5,000 - - 

37 โครงการจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย 2,500 2,000 ด าเนนิการแล้ว 

38 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานปอ้งกันและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด 
38,000   

39 โครงการจัดกิจกรรมวันตอ่ต้านยาเสพติดประจ าปี 2558 2,500   

รวม 7460,000 602,605  

3.  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  

   งบประมาณตั้งไว้  189,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 189,000 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,000 - - 

     

รวม 25,000 7,200  
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4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

             งบประมาณตั้งไว้ 2,287,750 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 2,087,739.20 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 100,000 ด าเนนิการแล้ว 

2 โครงการเขา้คา่ยพุทธบตุรโรงเรียนวัดนาพรม 25,000 25,000 ด าเนนิการแล้ว 

3 โครงการเขา้คา่ยพุทธบตุรโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง 25,000 25,000 ด าเนนิการแล้ว 

4 โครงการอบรมเรยีนรูสู้โ่ลกกว้าง 40,000 40,000 ด าเนนิการแล้ว 

5 โครงการอบรมมัคคุเทศกน์้อย 10,000 8,040 ด าเนนิการแล้ว 

6 
โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีน 
30,000 10,890 ด าเนนิการแล้ว 

7 โครงการอบรมส่งเสรมิศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน 10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

8 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีนและเด็กก่อนวยั

เรียน 
400,000 344,400 ด าเนนิการแล้ว 

9 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม นักเรยีนและเด็กก่อนวัย

เรียน 
610,750 542,409.20 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการสนับสนุนคา่อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

872,000 876,000 ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 60,000 51,000 ด าเนนิการแล้ว 

12 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแขง่ขันเรือยาว 40,000 40,000 ด าเนนิการแล้ว 

13 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 20,000 20,000 ด าเนนิการแล้ว 

14 
โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นวนั

สงกรานต์และวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ 
25,000 25,000 ด าเนนิการแล้ว 

15 โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานพระนครครีี 20,000 20,000 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 2,287,750 2,087,739.20  

5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

   งบประมาณตั้งไว้ 709,785 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 631,425 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค 25,000 21,000 ด าเนนิการแล้ว 

2 โครงการส่งเสรมิประสิทธภิาพการบริหารงานของคณะผู้บรหิาร 

อบต.สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
250,000 249,120 ด าเนนิการแล้ว 
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7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

   งบประมาณตั้งไว้ 709,785 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 631,425 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้งของ

องคก์รปกครองท้องถิ่นระดับอ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

11,000 11,000 ด าเนนิการแล้ว 

4 โครงการอบรมพัฒนาความรูด้้านกฎหมายแกป่ระชาชน 5,000 - - 

5 โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรดัการจัดเก็บภาษ ี 5,000 2,100 ด าเนนิการแล้ว 

6 โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน    30,000 - - 

7 โครงการติดตัง้ลวดตาขา่ยกัน้นกพร้อมกันสาด   180,000 175,000 ด าเนนิการแล้ว 

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 

30,000 30,000 ด าเนนิการแล้ว 

9 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

5 ธันวามหาราช 

30,000 30,000 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) 

5,000 2,500 ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดท าแผนชุมชน 5,000 600 ด าเนนิการแล้ว 

12 โครงการอบต.สัญจร 10,000 - - 

13 โครงการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวสู่อาเซยีน 50,000 49,920 ด าเนนิการแล้ว 

14 โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภา อบต.นาพัน
สาม 

5,000 - - 

15 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจา้ง  

50,000 - - 

16 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 10 ลิน้ชัก และขนาด 15 

ลิน้ชัก 

6,000 6,000 ด าเนนิการแล้ว 

17 โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 88x35x182 cm 6,000 - - 

18 โครงการจัดซื้อโตะ๊หนิอ่อน 18,000 18,000 ด าเนนิการแล้ว 

19 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู 9,500 9,000 ด าเนนิการแล้ว 

20 โครงการมหกรรมศิลปะอาเซยีนสมัพันธ์เฉลิมพระเกยีรติ 9,000 9,000 ด าเนนิการแล้ว 

21 โครงการส่งเสรมิการประชาสมัพันธส์ินคา้พืน้บา้นของ ต.นาพันสาม 17,000 17,000 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 709,785 631,425  

 

(ลงช่ือ)....................................................... 

            (นายประสิทธิ์   รวมสนิ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 



 
 
 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นาพันสามประจ าปี 2560 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณที่

ได้รับทั้งหมด (%) 
งบประมาณที่ใช้ในการ 
ด าเนินโครงการ (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 4,492,659 5,125,065 80.85 
ยุทธศาสตร์ที่  2 870,278 1,199,408 72.56 
ยุทธศาสตร์ที่  3 29,000 60,000 49.20 
ยุทธศาสตร์ที่  4 2,087,739.20 2,287,750 100.00 
ยุทธศาสตร์ที่  5 534,135 668,285 28.80 

รวม 5,478,507.20 6,479,443 75.78 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1ตารางที่ 133  



 

 

 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามประจ าปี 2560 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณที่

ได้รับทั้งหมด (%) 
งบประมาณที่ใช้ในการ 
ด าเนินโครงการ (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 4,791,659 5,125,065 93.49 
ยุทธศาสตร์ที่  2           554,005 746,000 74.26 
ยุทธศาสตร์ที่  3  11,900       15,000 79.33 
ยุทธศาสตร์ที่  4 2,108,734.20 2,498,550 84.39 
ยุทธศาสตร์ที่  5 926,650 1,006,300 92.08 

รวม 8,392,948.20 9,390,915 89.37 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

1.1 โครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    งบประมาณตั้งไว้ 5,125,065 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 4,791,659 บาท 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ าถนนสายบา้นนาขลู ่หมู ่2 245,000 244,000 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายซอย 3 บ้านคลองใหญ ่หมู่ 7   394,000 393,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ า ถนนสายบ้านนาพรม หมู่ 8   215,000 215,000 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ 9 เชื่อมหมู ่

3 (ต่อจากเดมิ) 

322,000  โอนลด 

5 โครงการกอ่สรา้งรัว้ อบต.นาพันสาม (ตอ่จากเดมิ)   973,000 963,594 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการขยายเขตประปา สายนาล าพัง หมู่ 1   299,000 299,000 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเกาะดนิ ม.4(จ่ายขาดเงนิสะสม) 428,000 428,000 ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.6 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

321,000 321,000 ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายฝัง่ท่า – บ้านคลองใหญ ่ม.3 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

260,900 260,900 ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่.1 

เช่ือม หมู ่6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

479,000 479,000 ด าเนินการแล้ว 

11 

 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายนาโตนด – นาทอง ม.3 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

316,000 316,000 ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 ม.7 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

444,165 444,165 ด าเนินการแล้ว 

  



13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ านาพนัสาม (เงินรางวัลฯ) 140,000 140,000 ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ซอยแสนสุข ม.9(เงินรางวลัฯ) 77,000 77,000 ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า หมู่ 8 (เงนิรางวลัฯ) 165,000 165,000 ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาแด็กเล็ก วัดนาพรม 46,000 46,000 ด าเนินการแล้ว 

รวม 2,448,000 4,791,659  

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตของประชาชน   

    งบประมาณตั้งไว้ 746,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 554,005 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน 50,000 40,500 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการบูรณาการรว่ม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน 40,000 37,350 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลนาพนัสาม 75,000 75,000 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน 10,000 - - 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน 5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

9 
โครงการพัฒนาส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน หมู ่1-9 

(สนับสนุนบรกิารสาธารณสุข) 
135,000 67,500 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ(์ โอนลด) 20,000 20,000 ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าจักสาน 15,000 - - 

12 โครงการแขง่ขันกฬีาประจ าต าบลตอ่ต้านยาเสพตดิ 40,000 40,000- ด าเนนิการแล้ว- 

14 โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กปฐมวัย 15,000   

15 โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส ์ 48,000 44,000 ด าเนนิการแล้ว 

16 โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สงูอายุ 60,000 60,000 ด าเนนิการแล้ว 

17 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สงูอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 25,000 - - 

18 โครงการฝึกอาชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 10,000 8,110 ด าเนนิการแล้ว 

19 โครงการบูรณาการรว่มกลุ่มสตรแีม่บ้านเพื่อดูแลผู้สงูอายุ 10,000 -- - 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ย

เอดส์คนไร้ที่พึ่ง 
10,000 5,400 ด าเนนิการแล้ว 

21 โครงการออกก าลังกายผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปว่ย

เอดส ์คนไรท้ี่พึ่ง 
5,000 - - 

22 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผูด้้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์  5,000 - - 

25 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกจิพอเพียง 10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

26 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท าขนมไทย 10,000 14,920 ด าเนนิการแล้ว 

27 โครงการมหกรรมขนมหวานนาพันสาม ( โอนเพิม่72,000) 30,000 102,000- ด าเนนิการแล้ว- 

 

28 

 

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอาชีพการท าไข่เค็มดนินาเกลอื 

 

10,000 

 

4,575 

 

ด าเนนิการแล้ว 

29 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากกุ้ง 10,000 7,650- ด าเนนิการแล้ว- 



30 โครงการอบรมให้ความรู้การเลีย้งสัตวน์้ า(ปลา-กบ) โอนลด

5,000 

5,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

31 โครงการฝึกอาชีพส าหรับผูสู้งอาย ุผู้พกิาร ผูด้้อยโอกาส ผูป้่วย

เอดส ์คนไรท้ี่พึ่ง 

10,000 - - 

.32 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส าหรับเจ้าหน้าที ่อปพร.ในการ

ป้องกันภยัและการฝึกซอ้มแผน 
10,000 5,000 ด าเนนิการแล้ว 

33 โครงการส่งเสรมิความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันภัยแกป่ระชาชน 5,000 - - 

34 โครงการบูรณาการรว่มบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ 20,000 - - 

35 โครงการอบรมความรูด้้านกฎหมายจราจรและการสาธติการขับขี่

จักรยานต์อย่างปลอดภยั 
5,000 - - 

36 โครงการจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย 2,500 2,000 ด าเนนิการแล้ว 

37 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานปอ้งกันและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด 
38,000   

38 โครงการจัดกิจกรรมวันตอ่ต้านยาเสพติดประจ าปี 2560 2,500   

รวม 746,000 554,005  

 

3.  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  

   งบประมาณตั้งไว้  15,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 11,900 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,000 11,900- ด าเนินการแล้ว 

     

รวม 15,000 11,900-  

 

  



 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

             งบประมาณตั้งไว้ 2,498,550 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 2,108,734.20 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (โอนลด) 100,000 100,000 ด าเนนิการแล้ว 

2 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดนาพรม 25,000 25,000 ด าเนนิการแล้ว 

3 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบา้นดอนมะขามชา้ง 25,000 20,800 ด าเนนิการแล้ว 

4 โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 40,000 30,125 ด าเนนิการแล้ว 

5 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 10,000   

6 โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (โอนเพิ่ม 30,000) 

30,000 60,000 ด าเนนิการแล้ว 

7 โครงการอบรมส่งเสรมิศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน 10,000 10,000 ด าเนนิการแล้ว 

8 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีนและเด็กก่อนวยั

เรียน 
352,800 318,500 ด าเนนิการแล้ว 

9 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม นักเรยีนและเด็กก่อนวัย

เรียน 
650,000 78,331.54 ด าเนนิการแล้ว 

10 โครงการสนับสนุนคา่อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
1,000,000 834,000 

ด าเนนิการแล้ว 

11 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 60,000  โอนลด 

12 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแขง่ขันเรือมาด 40,000  โอนลด 

13 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 130,000 102,900 ด าเนนิการแล้ว 

14 โครงการส่งเสรมิเส้นทางการท่องเที่ยว (วันสงกรานต์) 50,000 50,000 ด าเนนิการแล้ว 

15 โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานพระนครครีี 15,000 15,000 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 2,498,550 2,108,734.20  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

   งบประมาณตั้งไว้ 1,006,300 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 626,650 บาท 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ตั้งไว ้

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค 25,000 21,000 ด าเนนิการแล้ว 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้งของ

องคก์รปกครองท้องถิ่นระดับอ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

11,000 11,000 ด าเนนิการแล้ว 

3 โครงการอบรมพัฒนาความรูด้้านกฎหมายแกป่ระชาชน 5,000 - - 

4 โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรดัการจัดเก็บภาษ ี 5,000 3,750 ด าเนนิการแล้ว 

5 โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน    30,000 - - 

6 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร   9,900 9,900 ด าเนนิการแล้ว 

7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 

30,000   

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

5 ธันวามหาราช 

30,000   

9 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) 

5,000   

10 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมต าบล) 

5,000  ด าเนนิการแล้ว 

(ไมใ่ชง้บ) 

11 โครงการจัดซื้อโตะ๊ประชุมเก้าอี้ 58,000 58,000- ด าเนินการแล้ว- 

12 โครงการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวสู่อาเซยีน 50,000 50,000 ด าเนนิการแล้ว 

13 โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภา อบต.นาพัน
สาม 

10,000 10,000- ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจา้ง  

50,000 105,000- ด าเนนิการแล้ว 
โอนเพิ่ม55,000 

15 โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 3,200 3,200- ด าเนินการแล้ว- 

16 โครงการจัดซื้อโตะ๊หนิอ่อน 2,800 2,800 ด าเนนิการแล้ว 

17 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 ด าเนนิการแล้ว 

18 โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสยีง หอกระจายข่าว 601,4000 598,000 ด าเนนิการแล้ว 

19 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด. 36,000 36,000 ด าเนนิการแล้ว 

20 คา่จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 17,000 17,000 ด าเนนิการแล้ว 

รวม 1,006,300 926,650  

 

 


