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ค ำน ำ 

 
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม   ( ถึงฉบับที่ 7 ) 
พ.ศ. 2561 มำตรำ 58/5 ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมนโยบำย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี  โดยค ำแถลงนโยบำยของนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยให้ประกำศให้ประชำชนทรำบ โดย
เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

ดังนั้น เมื่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ( ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลำคม 2561 – วันที่  30 กันยำยน  2562) สิ้นสุดลง จึงต้องมีกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำนของนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำโสม   ซึ่งได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมได้รับทรำบ โดยผลกำร
ด ำเนินงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ  เป็นไป
ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี ( Good Governance  ) หรือตำมหลักธรรมำภิบำล                    
ซึ่งประชำชนในเขตพ้ืนที่โดยส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

      
 

           นำยสมทรง  ช้ำงชนะ  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

   12/ พฤศจิกำยน /2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หน้ำ 
 
ส่วนที่ 1 บทน า           1 

- หลักกำรและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- นโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    5 
- นโยบำยด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและสงบสุขของรัฐ     
- นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ         
- นโยบำยด้ำนศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรม     
  
- นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข         
- นโยบำยด้ำนกีฬำและนันทนำกำร        
- นโยบำยด้ำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ประชำชน    
  
- นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ         
- นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค     
- นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      
- นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร        

ภำคผนวก 
- ภำพกิจกรรมตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
- ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของ                         
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ด้วย  นำยสมทรง  ช้ำงชนะ  ได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมโดยตรงจำก
ประชำชน  เมื่อวันอำทิตย์ ที่  20  ตุลำคม  พ.ศ. 2556  และทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศ
รับรองผลกำรเลือกตั้ง             เมื่อวันที่   20   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2556 

 ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 58/5  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 
2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2561 ก ำหนดไว้ว่ำ ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำ
รับหน้ำที่   ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพ่ือให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยไม่มีกำรลงมติ   ทั้งนี้ ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซึ่ง นำยสมทรง  ช้ำงชนะ  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม      ได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ในครำวกำร
ประชุมสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1/2556            เมื่อวันที่   3   ธันวำคม  2556   

 ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 58/5  วรรคห้ำ  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 2552 ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำ
รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี  
และวรรคหก ก ำหนดให้ค ำแถลงนโยบำยและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยให้ประกำศไว้  โดย
เปิดเผย  ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 
 
 
 
1. เพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำ
ท้องถิ่น เพื่อให้สภำท้องถิ่นและประชำชนทรำบตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 
2. เพ่ือรำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้สภำท้องถิ่นและประชำชนทรำบ 
3. เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                   
พ.ศ. 2546 ด้ำนควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 

ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 

วัตถุประสงค ์
 

หลักการและ
เหตุผล 
 



 
 
 

 
 

1.นโยบายด้านการเสริมสร้างความม่ันคง และสงบสุขของรัฐ 
 1. ให้ประชำชนเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ เฉลิมฉลองวันส ำคัญของชำติและปกป้องสถำบัน 
 2. มุ่งสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ของคนในระดับพื้นท่ี และระดับชำติ 
3. สนับสนุนนโยบำยรัฐบำล ในกำรป้องกัน ปรำบปรำมยำเสพติด 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชน สถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง แก้ไขปัญหำยำเสพติดให้หมดสิ้นไป 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ต ำบลนำโสม 
 6. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมเครือข่ำย สำธำรณสุข อปพร. อสม. มูลนิธิและองค์กรเอกชนในกำร
ช่วยเหลือกำรกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่ำงทันท่วงที 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมที่เก่ียวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนภำยใต้กำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย กับทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทุกภำคส่วนประสำนงำนกันเกิดควำมสำมัคคี ทั้งของประชำชน
และภำครำชกำร เพ่ือร่วมกันพัฒนำต ำบล 
2.นโยบายด้านการศึกษา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนทั้งปวง ได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรมตลอดชีวิต 
2. สนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ยำกจน และขำดโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกับผู้อ่ืน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีน 
3.ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมกระบวนกำรสร้ำงคุณธรรม โดยน ำหลักศำสนำมำเป็นแนวทำงให้ประชำชนด ำเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุน กำรรักษำขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3. ปลูกฝังและอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดได้ และสำมำรถสร้ำงรำยได้ 
4.ด้านสาธารณสุข 
 1. สร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนสุขภำพ ตำมแนวทำงของกฎหมำยสุขภำพแห่งชำติ รณรงค์ให้เกิดกำรพัฒนำ 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนสุขภำพอนำมัย เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภำพ 
 2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ประชำชนมีสุขภำวะอนำมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภำพจิตที่ดี ดูแล
สุขภำพอนำมัยของประชำชน โดยประชำชนและเพ่ือประชำชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและกำรบริกำรด้ำนสุขภำพของกลุ่ม อสม. และโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลให้ผู้เข้ำรับกำรบริกำร สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

นายสมทรง    ช้างชนะ 
 



 4. สนับสนุนกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ   และไม่ติดต่อที่เป็นอันตรำยต่อคน 
และสัตว์ โดยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษำอย่ำงทันท่วงที เชื่อมโยงกับ
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพที่แข็งแรง 
5.ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำแก่หมู่บ้ำนอย่ำงเป็นธรรม และทั่วถึง เพ่ือให้ประชำชนทุกเพศ
ทุกวัยได้เล่นกีฬำ แต่ละประเภทที่เหมำะสม และถนัด 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท ทั้งในต ำบลและนอกต ำบล เพ่ือพัฒนำทักษะ 
ฝีมือ และเพ่ือกำรผ่อนคลำย โดยปลูกฝังให้ผู้เล่นมีค่ำนิยมท่ีดีต่อกีฬำ เกิดควำมรัก และสำมัคคี 
 3. สนับสนุนกำรจัดกีฬำแก่เด็กนักเรียนและเยำวชนในเขตต ำบลเพ่ือให้เลี่ยงต่ออบำยมุขและยำเสพ
ติด 
6.ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ เด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ พิกำรให้ได้รับ
สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
 2. สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรของกองทุนสวัสดิกำรต ำบล รวมถึงกำรเตรียมหำเครื่องมือ อุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวก ให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
7.ด้านเศรษฐกิจ 
 1. สนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพ กลุ่มอำชีพให้เข้มแข็ง และเหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำยให้กับประชำชนทุกระดับ โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง       
 3. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพพัฒนำฝีมือของกลุ่มอำชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ 
 4. ส่งเสริมให้ประชำชนน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น มำใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้ำงรำยได้ 
 5. สนับสนุนกำรลงทุนทั้งภำคเกษตร อุตสำหกรรม และพำนิชยกรรม กำรลงทุนอุตสำหกรรมใน
ครัวเรือนหรืออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
8.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 1. สร้ำงและบ ำรุงรักษำถนน ให้อยู่ในสภำพดี สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนได้สัญจรไปมำ
และเกิดควำมปลอดภัย 
 2. สร้ำงและบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะให้อยู่ในสภำพดี ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3. ปรับปรุงมำตรฐำนกำรผลิตน้ ำประปำ ให้มีคุณภำพ และสำมำรถใช้บริโภคได้ 
 4. สร้ำงและบ ำรุงรักษำ ระบบเสียงไร้สำย และหอกระจำยข่ำวให้มีประสิทธิภำพและครอบคลุม 
 5. สร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ  และชลประทำนภำคเกษตรกรรม  โดยพัฒนำแหล่งน้ ำเดิม ให้
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ำ และจัดหำแหล่งน้ ำใหม่ตำมควำมเหมำะสม 



 6. สร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำให้แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังในชุมชน ได้อย่ำงเป็นระบบและ
เหมำะสมกับพ้ืนที ่
9.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. รณรงค์ ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะดูแล รกัษำหวงแหน แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ 
 2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชำชนรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ
สถำนที่ต่ำงๆ ให้เป็นต ำบลน่ำอยู่ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรเฝ้ำระวังกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรควบคุม และก ำจัดมลภำวะที่มีผล
ต่อสุขภำพอนำมัย และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ที่มุ่งสู่กำรลดภำวะโลกร้อน 
10.ด้านการเมืองการบริหาร 
 กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร เพ่ือให้บรรลุตำมเจตนำรมณข์องรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่
ให้ควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจลงสู่ท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลอดจนเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำง ในกำรบริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ 
 1. พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมให้มีหลักกำรบริหำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 
หน่วยบริกำรสังคมที่ดี มีมำตรฐำนด้วยกำรส่งเสริม สร้ำงควำมร่วมมือ ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และ
สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ 
 2. พัฒนำศักยภำพของสมำชิกสภำท้องถิ่น  พนักงำนส่วนต ำบล   ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ซึ่ง
เป็นบุคคลส ำคัญของต ำบล ให้เป็นมืออำชีพในกำรให้บริกำรสำธำรณะที่มีมำตรฐำน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพฒันำติดตำม และ
ตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือพัฒนำต ำบล
ให้เป็นเมืองน่ำอยู ่
 4 .ส่งเสริม สนับสนุนกำรประสำนงำน เพ่ือก่อให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนทั้งภำครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำรที่เกีย่วขอ้ง รวมถึงภำคเอกชน 
 5. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
ตำมระบอบประชำธิปไตย 
 6. สร้ำงและปรับปรุง อำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เหมำะสม สำมำรถรองรับกำร
ปฏิบัติรำชกำร รองรับกำรบริกำรประชำชน เป็นสถำนที่ใช้ประชุม และจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของต ำบลนำโสม 
 7. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร เอกสำรข่ำว วำรสำรเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง 



 
 
 
 
 

 

 

 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  ทุกท่าน 

 ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2562 และได้เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่เดือนตุลำคม  2561  -  กันยำยน   2562  กระผม
นำยสมทรง   ช้ำงชนะ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ได้บริหำรงำนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำ
โสม  ตำมนโยบำยที่ได้แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม เมื่อวันที่   3   ธนัวำคม  2556  ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
2552 และมำตรำ  58/5 วรรค 5 ที่ผ่ำนมำนั้น  เพ่ือให้กำรบรหิำรงำนของคณะผู้บริหำรและกำรด ำเนิน
กิจกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ด ี

 กระผมจึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  
ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 2562  ( ในช่วงเดือนตุลำคม  2561 – กันยำยน  2562 ) ที่ผ่ำนมำ  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและสงบสุขของรัฐ 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรพิทักษ์  รักษำ และเทิดทูนสถำบันส ำคัญของชำติ               
เฉลิมฉลองวันส ำคัญของชำติและปกป้องสถำบัน  สร้ำงควำมปรองดอง สมำนฉันท์ของคนในระดับพ้ืนที่และ
ระดับชำติ  ส่งเสริมกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด   กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมระบอบประชำธิปไตย  เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและส่วนรวม   
รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน    18   โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณ   235,341  .-  บำท ( สองแสนสำมหมื่นห้ำ
พันสำมร้อยสี่สิบเอ็ดบำทถ้วน )  รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 

ส่วนที่  2 



  
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมจัดงำนเนื่องในวันปิยมหำรำช   1,000  
2 โครงกำรจัดเวทีประชำคมเพ่ือกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
8,422  

3 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกลุ่มสตรีแม่บ้ำนต ำบลนำโสม 14,232    
4 โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ( ทำงถนน ) 

ในเทศกำลวันส ำคัญ –โครงกำรเฝ้ำระวังอุบัติภัยเนื่อง
ในช่วงเทศกำลปีใหม่  ปี 2562 

5,317  

5 โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง 11,920     
6 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอชัยบำดำล

ตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ 
ศพส. อบต. นำโสม 

30,000  

7 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ.ชัยบำดำล ประจ ำปี 2562 

20,000  

8 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอชัยบำดำล
ตำมโครงกำรอุดหนุนอ ำเภอชัยบำดำลจัดงำนรัฐพธิี 

20,๐๐๐  

9 กิจกรรมจัดงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำโสม 

9,364  

10 โครงกำรพัฒนำจิตส ำนึก คำ่นิยมและจรรยำบรรณ 6,944  
11 โครงกำรศึกษำเพ่ือต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดของเด็ก

นักเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประจ ำปี 
2562 

34,260  

12 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกลุ่มสตรีแม่บ้ำนต ำบลนำโสม 14,232  
13 โครงกำรประชุมประชำคมเพ่ือค้นหำผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำ

เสพติด Re-x-ray ต ำบลนำโสม 
ไม่ใช้งบประมำณ ร่วมประชุมหมู่บ้ำน 

14 โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ( ทำงถนน )                     
ในเทศกำลวันส ำคัญ 
-โครงกำรเฝ้ำระวังอุบัติภัยเนื่องในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ปี2562 

22,490  



15 โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนชุมชน/หมู่บ้ำน  
ต ำบลนำโสม 

ไม่ใช้งบประมำณ ร่วมประชำคมแผน อบต. 

16 โครงกำรจัดกิจกรรมรณรงคว์ันยำเสพติดโลก ปี 2562 2,160  
17 โครงกำรส ำรวจซ่อมสร้ำงภำชนะเก็บน้ ำ ประจ ำปี ไมใ่ช้งบประมำณ  
18 โครงกำรจัดท ำเทรลเลอร์ขนเรือช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย 
35,000  

 

2. นโยบายด้านการศึกษา 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในต ำบลนำโสม  ได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะเรียนรู้
และฝึกอบรมตลอดชีวิต  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน   สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่  ได้รับกำรศึกษำ 
เรียนรู้ ทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ  เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรสถำนที่
เพ่ือเอ้ือต่อกำรศึกษำเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  รวมทั้งสิ้น  
9   โครงกำร   รวมเป็นเงินงบประมำณ  1,553,522 .-   บำท ( หนึ่งล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นสำมพันห้ำร้อย
ยี่สิบสองบำทถ้วน )   รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 

 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรจัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอนรำยหัว (1,700 
บำท)ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.นำโสม 

45,900  

2 โครงกำรหนังสือพิมพ์ประจ ำหน่วยงำน อบต.นำโสม 5,000  
3 โครงกำรส่งเสริมจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 

2562 
39,712  

4 โครงกำรอำหำรเสริม ( นม ) ส ำหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำโสม 

57,484  

5 โครงกำรอำหำรเสริม ( นม ) ส ำหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรยีนในต ำบลนำโสม 

427,314  

6 โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

114,480  

7 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรยีนในต ำบลนำโสม 

829,000  



8 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

24,860  

9 โครงกำรปรับปรุงสำยเมนไฟฟ้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

10,000  

3. นโยบายด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม โดยน ำหลักพุทธศำสนำและ
หลักธรรมเป็นแนวทำงให้ประชำชนด ำเนินชีวิต  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรักษำขนบธรรมเนียม ประเพณี  
วัฒนธรรมของท้องถิ่น   อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้   สืบทอดสำนต่อถึงชนรุ่นหลัง    รวม
ทั้งสิ้น  4   โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณ 42,373 .-  บำท ( สี่หมื่นสองพันสำมร้อยเจ็ดสิบสำมบำท
ถ้วน )   รำยละเอียดโครงกำรดังนี้ 

 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเทศกำลเข้ำพรรษำ 432  
2 อุดหนุนส ำนักงำนจังหวัดลพบุรี 

- โครงกำรงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์ 
28,000  

3 โครงกำรประเพณีสงกรำนต์ วันผู้สูงอำยุและครอบครัว
ต ำบลนำโสม 

13,941  

4 โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำในวัน
มำฆบูชำ วันวิสำขบูชำและวันอำสำฬหบูชำ 

ไม่ใช้งบประมำณ ร่วมกิจกรรม 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข 

 ได้ด ำเนินกำร ส่งเสริมและสนับสนุน  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนสุขภำพ  ตำมแนวทำงของกฎหมำย
สุขภำพแห่งชำติ  รณรงค์ให้เกิดกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนสุขภำพอนำมัย  เพ่ือเสริมสร้ำง
สุขภำพและลดปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพ   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและกำรบริกำรด้ำนสุขภำพของกลุ่ม  
อสม. และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโสม   สนับสนุนกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นอันตรำยต่อคนและสัตว์   โดยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำระวัง  ป้องกัน  
ควบคุม และดูแลรักษำอย่ำงทันท่วงที  เชื่อมโยงกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งสิ้น   9   โครงกำร  รวม
เป็นเงินงบประมำณ  232,214  บำท  ( สองแสนสำมหมื่นสองพันสองร้อยสิบสี่บำทถ้วน ) รำยละเอียด
โครงกำร มีดังนี้ 



 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี 2562 23,944  
2 โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
28,270  

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น     
( กองทุน สปสช. อบต. นำโสม ) 

60,000  

4 อุดหนุนเงินสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริแก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ที่  1 

20,000  

5 อุดหนุนเงินสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริแก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ที่  2 

20,000  

6 อุดหนุนเงินสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริแก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ที่  3 

20,000  

7 อุดหนุนเงินสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริแก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ที่  4 

20,000  

8 อุดหนุนเงินสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริแก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ที่  5 

20,000  

9 อุดหนุนเงินสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริแก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ที่  6 

20,000  

5. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม  สนับสนุน  เด็ก เยำวชน และประชำชนในชุมชนต ำบลนำโสม  ได้เล่นกีฬำแต่
ละประเภท ตำมควำมเหมำะสมและถนัด   ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภททั้งในต ำบลและ
นอกต ำบล   สนับสนุนกำรจัดกีฬำแก่เด็กและเยำวชนในเขตต ำบล  เพ่ือเลี่ยงต่ออบำยมุขและยำเสพติด    รวม
ทั้งสิ้น  2    โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณ   100,570   บำท ( หนึ่งแสนห้ำร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน )  
รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรส่งนักกีฬำและประชำชนต ำบลนำโสมเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำ 

61,358  

2 โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลนำโสม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 39,212  



6. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน กำรพัฒนำเด็ก  สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำร
ให้ได้รับสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล  ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนอื่นเข้ำมำช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส   สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรของกองทุนสวัสดิกำรต ำบล   รวมถึง
กำรเตรียมหำเครื่องมือ  อุปกรณ์  อ ำนวยควำมสะดวก ให้แก่ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส อย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม  รวมทั้งสิ้น  4 โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณ  4,804,900  บำท ( สี่ล้ำนแปดแสนสี่พัน
เก้ำร้อยบำทถ้วน ) รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 

 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

38 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  3,496,800  
39 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำร  1,257,600  
40 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,500  
41 โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรชุมชนผู้ด้อยโอกำส - งบหน่วยงำนอื่น 

7. นโยบายด้านเศรษฐกจิ 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมไม่ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  พ.ศ. 2560 ในด้ำนพัฒนำกลุ่มอำชีพไว้  แต่ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนอื่นหรืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่  เกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ  ให้กลุ่มอำชีพมีควำมเข้มแข็ง  
เกิดกระบวนกำรสร้ำงรำยได้                ลดรำยจ่ำยให้กับประชำชนทุกระดับ   โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ  พัฒนำฝีมือของกลุ่มอำชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้ประชำชนน ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  มำใช้ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือสร้ำงรำยได้และเป็นกำรสำนต่อชนรุ่นหลัง   สนับสนุนกำรลงทุนทั้งภำค
เกษตร  อุตสำหกรรมและพำนิชยกรรม  กำรลงทุนอุตสำหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสำหกรรมขนำดย่อม     
รวมทั้งสิ้นจ ำนวน   2    โครงกำร   รวมเป็นเงินงบประมำณ   63,535   บำท  ( หกหมื่นสำมพันห้ำร้อย
สำมสิบห้ำบำทถ้วน )   รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรพ่ึงตนเองตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

28,535  

2 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นนำโสมสุขใจ  35,000  

 



8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำถนนให้อยู่ในสภำพดี   สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน
ได้สัญจรไปมำอย่ำงสะดวกและเกิดควำมปลอดภัย  สร้ำงและบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะให้อยู่ในสภำพดี   คล
อบคลุมและทัว่ถึง   ปรับปรงุมำตรฐำนกำรผลิตน้ ำประปำให้มีคุณภำพและเพียงพอ    สร้ำงและบ ำรุงระบบ
เสียงไร้สำยและหอกระจำยข่ำวให้มีประสิทธิภำพ  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ  
โดยพัฒนำแหล่งน้ ำเดิม ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด   สร้ำงและบ ำรุงรักษำทำง
ระบำยน้ ำให้แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังในชุมชน        ได้อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 
16 โครงกำร รวมเปน็เงินงบประมำณ        5,822,233.30 .-บำท ( ห้ำล้ำนแปดแสนสองหมื่นสองพันสอง
ร้อยสำมสิบสำมบำทสำมสิบสตำงค์ )  รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 
 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอชัยบำดำลในกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำภำยในที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมแห่งใหม่ 

1,021,601.75  

2 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอชัยบำดำลในกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำ บ้ำนนำยทักษำปกรณ์  สีดำถม หมู่ที่ 6 

32,681  

3 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอชัยบำดำลในกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำจำกปำกทำงแยกถนนซับงูเหลือม-ซับตะเคียนถึงหน้ำโรงเรียน
บ้ำนซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 

25,885  

4 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอชัยบำดำลในกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำ กลุ่มบ้ำนนำงสำวขวัญตำ ริยะจันทร์ หมู่ที่ 6 

13,765.55  

5 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนไฟฟ้ำสำธำรณะและแสงสว่ำงภำยใน
ต ำบลนำโสม 

50,000  

6 โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบประปำหมู่บ้ำน 6 หมู่บ้ำน 564,000  
7 โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบหอกระจำยข่ำวและระบบลูกข่ำย

ล ำโพงเสียงไร้สำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบต. 
50,000  

 

 

 

 



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 
( บาท ) 

หมายเหตุ 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยเขำ
ต ำบล 2 ช่วงไร่นำงญำณัจฉรำ   จิตรซื่อตรง หมู่ที่ 2 

329,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอย
เจริญสุข  หมู่ที่  4 

314,700 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยบ้ำน
นำยไพโรจน์     ฉิมสุนทร  หมู่ที่  5 

154,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยนำโสม – 
หนองใหญ่ 7  ( ป่ำสัก ) หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 

450,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำมแยก
เขำต ำบล  3   หมู่ที่  3 

329,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

13 โครงกำรปรับปรุงถนนสำยซับงูเหลือม – หนองใหญ่  
โดยลำดยำงผิว Para – asphalt concrete  หมู่ที่  6   

169,600 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.สำยนำโสม 2 ( ลบ.ถ.
68-02) 

880,000 เงินสะสม  ปี 2561 

15 โครงกำรย้ำยและปรับปรุงศำลำประชำคมหมู่บ้ำน หมู่
ที่ 2 

300,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

16 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุ(ค.ส.ล.)ของส ำนักงำน 
อบต. นำโสมแห่งใหม่ 

450,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

17 โครงกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ 

688,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 

9. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน กำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ  ดูแล  รักษำ  หวงแหน  
แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถำนที่ต่ำง ๆ ให้เป็นต ำบลน่ำอยู่   ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกิจกรรม / 
โครงกำรต่ำง ๆ ที่มุง่สู่กำรลดภำวะโลกร้อน   รวมทั้งสิ้นจ ำนวน    10   โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณ  
24,725 บำท ( สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้ำบำท  ถ้วน ) รำยละเอียดโครงกำร      มีดังนี ้
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 หมายเหตุ 



( บาท ) 
1 กิจกรรมด ำเนินกำรตำมแผนรณรงค์  60 วัน “ แยก

ก่อนทิ้ง ” องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมเพื่อ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562  ภำยใต้โครงกำรเมืองน่ำอยู่ ส่งเสริมกำร
คัดแยกขยะและลดปริมำณขยะในชุมชนต ำบล             
นำโสม 

432  

2 โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและป้องกันไฟป่ำ 5,300  
3 โครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ สร้ำงจิตส ำนึกให้กับ

ประชำชนถึงระเบียบวินัยกำรจรำจร 
ไม่ใช้งบประมำณ ประชำสัมพันธ์เสียงตำม

สำย 
4 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในต ำบลนำโสม 29,000  
5 โครงกำรปรับปรุงถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 13,105  
6 โครงกำรจิตอำสำร่วมใจพัฒนำ ปลูกต้นไม้  735  
7 กิจกรรมจัดซื้อถังขยะอันตรำยภำยใต้โครงกำรเมืองน่ำ

อยู่ ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะและลดปริมำณขยะใน
ชุมชนต ำบลนำโสม 

1,940  

8 กิจกรรม Big cleaning day ภำยใต้โครงกำรเมืองน่ำ
อยู่ ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะและลดปริมำณขยะใน
ชุมชนต ำบลนำโสม 

2,025  

9 โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมีควำมรู้
เกี่ยวกับมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1,728  

10 โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักแผ่นดิน 460  

 

 

 

 

 

 



 

10. นโยบายการเมืองการบริหาร 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน  พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ให้มีหลักกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี ( Good  Governance )  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล   พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม   ให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริกำรสำธำรณะให้ได้
มำตรฐำนและมี                           มีประสิทธิภำพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ส่งเสริมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำโสม   รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน              เพ่ือพัฒนำต ำบลให้เป็นเมืองน่ำอยู่  ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมให้มีควำมเหมำะสมและ
รองรับกำรปฏิบัติรำชกำร  รองรับกำรบริกำรประชำชน เป็นสถำนที่ใช้ประชุมและจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
ต ำบลนำโสม    ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร เอกสำรข่ำว ให้กับประชำชนไดร้ับทรำบอย่ำงทั่วถึง   
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน  11  โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณ 6,795,529 บำท  ( หกล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นห้ำ
พันห้ำร้อยยี่สิบเก้ำบำทถ้วน )  รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 
( บาท ) 

หมายเหตุ 

1 กำรด ำเนินงำนแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

4,742,029  

2 โครงกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 
ประชุม หรือสัมมนำ 

393,532  

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
อบต.นำโสม 

217,120  

4 โครงกำรจัดเก็บ จปฐ. ประจ ำปี งบหน่วยงำน
อ่ืน 

 

5 กำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

6 ค่ำเลี้ยงรับรองจัดประชุมในภำรกิจ
ต่ำงๆ 

18,160  

7 โครงกำรจัดซื้อวัสดุประเภทต่ำง ๆ ของ 
อบต. นำโสม 

450,000  



8 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ 
ของ อบต. นำโสม 

298,540  

9 โครงกำรบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซม
ทรพัย์สินทรัพย์สินของส ำนักงำน 

393,532  

10 โครงกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำม
เดือดร้อนให้ประชำชนอันเนื่องจำกสำ
ธำรณภัยต่ำง ๆ (งบส ำรองจ่ำย) 

71,650  

11 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนงบกลำง 210,966  

 

กระผมและคณะได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ   เพ่ือที่จะพัฒนำต ำบลนำโสมของเรำให้มี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ ให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้มีควำมสุขใน
กำรด ำเนินชีวิต 

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำบลนำโสมของเรำ  ขอบคุณครับ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)   

( นำยสมทรง   ช้ำงชนะ  ) 
    นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
              12 /พฤศจิกำยน/2562 

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงานตามนโยบาย 10 ข้อของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

*********** 
1.นโยบายด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและสงบสุขของรัฐ 
ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรพิทักษ์ รักษำและเทิดทูนสถำบันส ำคัญของชำติ   

สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์  คนในระดับพื้นที่   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด ทั้งในโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีต ำบลนำโสม   ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ อปพร.อบต.นำโสม  กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนตำมระบอบประชำธิปไตย   

 

     

     
 
 
 
 



2. นโยบายด้านการศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในต ำบลนำโสม  ได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะเรียนรู้และ

ฝึกอบรมตลอดชีวิต  ส่งเสริมและสนับสนุน    ให้เด็กและเยำวชน ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ ทั้งในสถำนศึกษำ
และนอกสถำนศึกษำ 

 

        

 

        
 
 
 
 



3. นโยบายด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
                   ส่งเสริมและสนับสนุน   กระบวนกำรสร้ำงคุณธรรม  รักษำขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

วัฒนธรรมของท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น    จัดงำนประเพณีสงกรำนต์   จัดกิจกรรมงำนวันผู้สูงอำยุ
และครอบครัวต ำบลนำโสม ประจ ำปี    สืบสำนประเพณี  ถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 

 

            
 
 

       
             
 
 
 



4. นโยบายด้านสาธารณสุข 
       ส่งเสริมและสนับสนุน  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนสุขภำพ   รณรงค์ให้เกิดกำรพัฒนำและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนสุขภำพอนำมัย   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและบริกำรด้ำนสุขภำพของกลุ่ม    
อสม. และ รพ.สต.นำโสมสนับสนุนกำรควบคุม  ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ     ที่เป็น
อันตรำยต่อคนและสัตว์  

 

     
 
 

      
        
 
           
 
 



5. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
         

              ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ กำรเล่นกีฬำ ของเด็กและเยำวชน  ประชำชนต ำบลนำโสม              
จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำต ำบลนำโสม ประจ ำปี   กีฬำเด็กและเยำวชนต่อต้ำนยำเสพติดทั้ง  3  โรงเรียนใน
ต ำบลนำโสม  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภททั้งในต ำบลและนอกต ำบล 

 

     
 
 

    
     
 
 
 



6. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน 
       
           ส่งเสริมและสนับสนนุ กำรพัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำรให้

ได้รับสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ  กำรจัดสวัสดิกำร รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส อย่ำงทั่งถึงและเป็นธรรม 

 

       
 
 

       
 
               
 
 



7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพ  กลุ่มอำชีพให้เข้มแข็ง  เกิดกระบวนกำรสร้ำงรำยได้ ลด

รำยจ่ำย ให้กับประชำชน   ทุกระดับ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ให้แต่ละครัวเรือนสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
เมื่อประชำชนพึ่งตนเองได้  สังคมก็มีสุข    รวมถึงประเทศชำติด้วย 

 
 

     
 

    

 

 

         



8. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
            ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำถนนให้อยู่ในสภำพดี     อ ำนวยควำมสะดวกประชำชน

ต ำบลนำโสม  สัญจรไปมำอย่ำงสะดวกและเกิดควำมปลอดภัย      สร้ำงและบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะให้อยู่
ในสภำพดี     ปรับปรุงมำตรฐำนกำรผลิตน้ ำประปำให้มีคุณภำพและเพียง   

       

 

      

      

      

 

 



9. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ส่งเสริมและสนับสนุน  กำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ  ดูแล  รักษำ  หวงแหนแหล่ง

ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชนและสถำนที่ต่ำง ๆ ให้เป็นต ำบลน่ำอยู่ 

 

       
 
 

      
 
 
  
 
 



10. นโยบายการเมืองการบริหาร 
ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ให้มีหลักบริหำรจัดกำรตำม

หลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี  (  Good   Governance  )  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ใน อบต. นำโสม       ให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน   เพื่อกำรบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผล 

 

      
 

       
 
 

                



   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

……………………………………………………………………………………………… 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2561  “ ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นประจ ำทุกปี  โดยให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด้วย ” นั้น   

บัดนี้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ได้ปฏิบัติงำนตำมโยบำยตำมที่เคยแถลงต่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำโสมครบรอบระยะเวลำ  1  ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  และได้รำยงำน
แสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม เมื่อครำวประชุมสภำ
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่   12   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 

ดังนั้น   เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2561 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม จึงขอประกำศแจ้งประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนทรำบต่อไป 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

  ประกำศ  ณ   วันที่     12   เดือน พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2562 

     

     ( นำยสมทรง   ช้ำงชนะ  ) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
          

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

……………………………………………………………………………………………… 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2561  “ ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นประจ ำทุกปี  โดยให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด้วย ” นั้น   

บัดนี้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ได้ปฏิบัติงำนตำมโยบำยตำมที่เคยแถลงต่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำโสมครบรอบระยะเวลำ  1  ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  และได้รำยงำน
แสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม เมื่อครำวประชุมสภำ
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่   12   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 

ดังนั้น   เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2561 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม จึงขอประกำศแจ้งประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนทรำบต่อไป 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

  ประกำศ  ณ   วันที่   12  เดอืน พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2562 

     

     ( นำยสมทรง   ช้ำงชนะ  ) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

 
 
 
 
 
 
 

 


