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ค ำน ำ 

 
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง                

( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มำตรำ 58/5 ก ำหนดให้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี  โดยค ำแถลงนโยบำยของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยให้ประกำศให้ประชำชนทรำบ โดย
เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

ดังนั้น เมื่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563              
( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 – วันที่  30 กันยำยน  2563 ) สิ้นสุดลง จึงต้องมีกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำนของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำโสม   ซึ่งได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมได้รับทรำบ โดยผลกำรด ำเนินงำนของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ  เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี ( Good Governance  ) หรือตำมหลักธรรมำภิบำล  ซึ่งประชำชนในเขตพ้ืนที่โดย
ส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

      
 

           นำยสมทรง    ช้ำงชนะ  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

                 หน้ำ 
 
ส่วนที่ 1 บทน า           1 

- หลักกำรและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- นโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    6 

- นโยบำยด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและสงบสุขของรัฐ     
- นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ         
- นโยบำยด้ำนศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรม      
- นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข         
- นโยบำยด้ำนกีฬำและนันทนำกำร        
- นโยบำยด้ำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ประชำชน     
- นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ         
- นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค     
- นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      
- นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร        

ภาคผนวก 
- ภำพกิจกรรมตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
- ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของ                         
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ด้วย  นำยสมทรง  ช้ำงชนะ  ได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมโดยตรงจำกประชำชน  
เมื่อวันอำทิตย์ ที่  20  ตุลำคม  พ.ศ. 2556  และทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง  
เมื่อวันที่   20   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2556 

 ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 58/5 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ก ำหนดไว้ว่ำ ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับ
หน้ำที่   ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพ่ือให้นำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยไม่มีกำรลงมติ   ทั้งนี้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วัน
ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซึ่ง นำยสมทรง  ช้ำงชนะ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำโสม ได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ในครำวกำรประชุมสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1/2556    
เมื่อวันที่   3   ธันวำคม  2556   

 ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 58/5  วรรคห้ำ  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 2552 ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำรำยงำน
แสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี  และวรรคหก 
ก ำหนดให้ค ำแถลงนโยบำยและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน ตำมนโยบำยให้ประกำศไว้   โดยเปิดเผย  ณ ที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

 
 
 

1. เพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำท้องถิ่น 
เพ่ือให้สภำท้องถิ่นและประชำชนทรำบตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติไว้ 

2. เพ่ือรำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้สภำท้องถิ่นและประชำชนทรำบ 
3. เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                   

พ.ศ. 2546 ด้ำนควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 

ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค ์
 



 
 
 

 
 

 นโยบายของ นายสมทรง  ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีนโยบาย ในการ
พัฒนาต าบลนาโสม  จ านวน  10  ด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 1. ให้ประชำชนเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ เฉลิมฉลองวันส ำคัญของชำติและปกป้องสถำบัน 
 2. มุ่งสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ของคนในระดับพื้นท่ี และระดับชำติ 

3. สนับสนุนนโยบำยรัฐบำล ในกำรป้องกัน ปรำบปรำมยำเสพติด 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชน สถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง แก้ไขปัญหำยำเสพติดให้หมดสิ้นไป 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนต ำบล
นำโสม 
 6. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมเครือข่ำย สำธำรณสุข อปพร. อสม. มูลนิธิและองค์กรเอกชนในกำร
ช่วยเหลือกำรกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่ำงทันท่วงที 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมที่เก่ียวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย กับทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทุกภำคส่วนประสำนงำนกันเกิดควำมสำมัคคี ทั้งของประชำชนและภำครำชกำร 
เพ่ือร่วมกันพัฒนำต ำบล 
 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนทั้งปวง ได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรมตลอดชีวิต 
2. สนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ยำกจน และขำดโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกับผู้อ่ืน 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีน 
 
 
 

1. ส่งเสริมกระบวนกำรสร้ำงคุณธรรม โดยน ำหลักศำสนำมำเป็นแนวทำงให้ประชำชนด ำเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุน กำรรักษำขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

3. ปลูกฝังและอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดได้ และสำมำรถสร้ำงรำยได ้
 
 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

นายสมทรง    ช้างชนะ 
 

1.นโยบายด้านการเสริมสร้างความม่ันคง และสงบสุขของรัฐ 
 

2.นโยบายด้านการศึกษา 
 

3.ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
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 1. สร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนสุขภำพ ตำมแนวทำงของกฎหมำยสุขภำพแห่งชำติ รณรงค์ให้เกิดกำรพัฒนำ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนสุขภำพอนำมัย เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภำพ 
 2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ประชำชนมีสุขภำวะอนำมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภำพจิตที่ดี ดูแลสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน โดยประชำชนและเพ่ือประชำชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและกำรบริกำรด้ำนสุขภำพของกลุ่ม อสม. และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลให้ผู้เข้ำรับกำรบริกำร สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
 4. สนับสนุนกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ   และไม่ติดต่อที่เป็นอันตรำยต่อคน และสัตว์ 
โดยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษำอย่ำงทันท่วงที เชื่อมโยงกับทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพที่แข็งแรง 
 
 
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำแก่หมู่บ้ำนอย่ำงเป็นธรรม และทั่วถึง เพ่ือให้ประชำชนทุกเพศทุกวัยได้
เล่นกีฬำ แต่ละประเภทที่เหมำะสม และถนัด 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท ทั้งในต ำบลและนอกต ำบล เพ่ือพัฒนำทักษะ ฝีมือ และ
เพ่ือกำรผ่อนคลำย โดยปลูกฝังให้ผู้เล่นมีค่ำนิยมท่ีดีต่อกีฬำ เกิดควำมรัก และสำมัคคี 
 3.สนับสนุนกำรจัดกีฬำแก่เด็กนักเรียนและเยำวชนในเขตต ำบลเพื่อให้เลี่ยงต่ออบำยมุขและยำเสพติด 
 
 
 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ เด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้พิกำรให้ได้รับสวัสดิกำรและ
กำรสงเครำะห์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
 2. สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรของกองทุนสวัสดิกำรต ำบล รวมถึงกำรเตรียมหำเครื่องมือ อุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวก ให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
 
 
  

1. สนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพ กลุ่มอำชีพให้เข้มแข็ง และเหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำยให้กับประชำชนทุกระดับ โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง       
 3. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพพัฒนำฝีมือของกลุ่มอำชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ 
 4. ส่งเสริมให้ประชำชนน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น มำใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้ำงรำยได ้

4. ด้านสาธารณสุข 
 

5. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

6.ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน 
 

7. ด้านเศรษฐกิจ 
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 5. สนับสนุนกำรลงทุนทั้งภำคเกษตร อุตสำหกรรม และพำนิชยกรรม กำรลงทุนอุตสำหกรรมในครัวเรือน
หรืออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
 
 
 1. สร้ำงและบ ำรุงรักษำถนน ให้อยู่ในสภำพดี สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนได้สัญจรไปมำและ
เกิดควำมปลอดภัย 
 2. สร้ำงและบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะให้อยู่ในสภำพดี ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3. ปรับปรุงมำตรฐำนกำรผลิตน้ ำประปำ ให้มีคุณภำพ และสำมำรถใช้บริโภคได้ 
 4. สร้ำงและบ ำรุงรักษำ ระบบเสียงไร้สำย และหอกระจำยข่ำวให้มีประสิทธิภำพและครอบคลุม 
 5. สร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ  และชลประทำนภำคเกษตรกรรม  โดยพัฒนำแหล่งน้ ำเดิมให้สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้คุ้มค่ำ และจัดหำแหล่งน้ ำใหม่ตำมควำมเหมำะสม 
 6. สร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำให้แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังในชุมชน ได้อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสมกับ
พ้ืนที ่
 
 
 
 1. รณรงค์ ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะดูแล รกัษำหวงแหน แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ 
 2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชำชนรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถำนที่
ต่ำง ๆ ให้เป็นต ำบลน่ำอยู่ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรเฝ้ำระวังกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรควบคุม และก ำจัดมลภำวะที่มีผลต่อ
สุขภำพอนำมัย และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ที่มุ่งสู่กำรลดภำวะโลกร้อน 
 
 
  

กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร เพ่ือให้บรรลุตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่ให้
ควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจลงสู่ท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติตำม
ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลอดจนเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำน
จ้ำง ในกำรบริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ 

 
 

8. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 

9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

10. ด้านการเมืองการบริหาร 
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 1. พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมให้มีหลักกำรบริหำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี หน่วย
บริกำรสังคมที่ดี มีมำตรฐำนด้วยกำรส่งเสริม สร้ำงควำมร่วมมือ ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ 
 2. พัฒนำศักยภำพของสมำชิกสภำท้องถิ่น  พนักงำนส่วนต ำบล   ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ซึ่งเป็น
บุคคลส ำคัญของต ำบล ให้เป็นมืออำชีพในกำรให้บริกำรสำธำรณะที่มีมำตรฐำน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำติดตำม และ
ตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือพัฒนำต ำบลให้เป็น
เมืองน่ำอยู่ 
 4 .ส่งเสริม สนับสนุนกำรประสำนงำน เพื่อก่อให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนทั้งภำครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำรที่เกีย่วขอ้ง รวมถึงภำคเอกชน 

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำม
ระบอบประชำธิปไตย 

 6. สร้ำงและปรับปรุง อำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เหมำะสม สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติ
รำชกำร รองรับกำรบริกำรประชำชน เป็นสถำนที่ใช้ประชุม และจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของต ำบลนำโสม 
 7. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร เอกสำรข่ำว วำรสำรเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  ทุกท่าน 

  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2563 และได้เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่เดือนตุลำคม  2562  -  กันยำยน   2563  กระผมนำยสม
ทรง   ช้ำงชนะ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ได้บริหำรงำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนำโสม  ตำมนโยบำย
ทีไ่ด้แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม เมื่อวันที่   3   ธันวำคม  2556  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง          ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 และมำตรำ  58/5 
วรรค 5 ที่ผ่ำนมำนั้น  เพ่ือให้กำรบรหิำรงำนของคณะผู้บริหำรและกำรด ำเนินกิจกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำโสมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 กระผมจึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  
ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 2563  ( ในช่วงเดือนตุลำคม  2562 – กันยำยน  2563 ) ที่ผ่ำนมำ  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและสงบสุขของรัฐ 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรพิทักษ์  รักษำ และเทิดทูนสถำบันส ำคัญ ของชำติ               
เฉลิมฉลองวันส ำคัญของชำติและปกป้องสถำบัน  สร้ำงควำมปรองดอง สมำนฉันท์ของคนในระดับพ้ืนที่และระดับชำติ  
ส่งเสริมกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด   กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนตำมระบอบประชำธิปไตย  เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและส่วนรวม   รวมจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน    12  โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณเบิกจ่ำย   251,517.50  บำท          
( สองแสนห้ำหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อยสิบเจ็ดบำทห้ำสิบสตำงค์ )  รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 

 

  

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  2 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  

เบิกจ่าย( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  13 ตุลำคม  2562   

1,000  

2 กิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันปิยมหำรำช                     
23 ตุลำคม 2562   

1,000  

3 โครงกำรจัดเวทีประชำคมเพ่ือกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

9,852  

4 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกลุ่มสตรีแม่บ้ำนต ำบลนำโสม 15,132    
5 โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ( ทำงถนน ) 

ในเทศกำลวันส ำคัญ –โครงกำรเฝ้ำระวังอุบัติภัยเนื่อง
ในช่วงเทศกำลปีใหม่  ปี 2563 

11,169  

6 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 
ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประจ ำปี        
พ.ศ. 2563 

107,762.50     

7 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอชัยบำดำล
ตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ 
ศพส. อบต. นำโสม 

30,000  

8 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ.ชัยบำดำล ประจ ำปี 2563 

20,000  

9 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอชัยบำดำล
ตำมโครงกำรอุดหนุนอ ำเภอชัยบำดำลจัดงำนรัฐพธิี 

25,๐๐๐  

10 โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ : กำรจัดพิธีรับ
พระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี 
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
พุทธศักรำช 2562 

12,745  

11 โครงกำรฝึกอบรมต่อต้ำนสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรใช้                  
สำรเสพติด 

17,857  
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  

เบิกจ่าย( บาท ) 
หมายเหตุ 

12 โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนชุมชน/หมูบ่้ำน  
ต ำบลนำโสม 

ไม่ใช้งบประมำณ ร่วมประชำคมแผน อบต. 

2. นโยบายด้านการศึกษา 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กปฐมวัย  เด็กนักเรียน  เยำวชนและประชำชนในต ำบลนำโสม  
ได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมตลอดชีวิต  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ กนักเรียน   สถำนศึกษำใน
เขตพ้ืนที่  ได้รับกำรศึกษำ เรียนรู้ ทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ  เพ่ือเข้ำสู่สังคมในยุคปัจจุบัน  มีกำร
ปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรสถำนที่เพ่ือเอ้ือต่อกำรศึกษำเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำโสม  รวมจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน    10  โครงกำร  รวมเป็นเงิน
งบประมำณเบิกจ่ำย   1,294,603.40 .-   บำท ( หนึ่งล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นสี่พันหกร้อยสำมบำทสี่สิบสตำงค์ )   
รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรสนับสนุนค่ำจัดกำรกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม                 
( รำยหัว ) 

47,600  

2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

22,600  

3 ค่ำหนังสือพิมพ์ประจ ำหน่วยงำน อบต.นำโสม 5,040  
4 โครงกำรส่งเสริมจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 

2563 
38,729  

5 โครงกำรอำหำรเสริม ( นม ) ส ำหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำโสม 

42,000  

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

283,434.40  

7 โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำ
เด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

80,160  

8 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนบ้ำนซับงูเหลือม 

279,860  
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

9 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนบ้ำนนำโสม 

206,940  

10 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนบ้ำนใหม่ทรัพย์เจริญ 

288,240  

3. นโยบายด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม โดยน ำหลักพุทธศำสนำและ
หลักธรรมเป็นแนวทำงให้ประชำชนด ำเนินชีวิต  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรักษำขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น   อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้   สืบทอดสำนต่อถึงชนรุ่นหลัง    รวมจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน    3  โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณเบิกจ่ำย   28,432 .-   บำท               
( สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสำมสิบสองบำทถ้วน )   รำยละเอียดโครงกำรดังนี้ 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเทศกำลเข้ำพรรษำ 432  
2 อุดหนุนส ำนักงำนจังหวัดลพบุรี 

- โครงกำรงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์ 
28,000  

3 โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำในวัน
มำฆบูชำ วันวิสำขบูชำและวันอำสำฬหบูชำ 

ไม่ใช้งบประมำณ ร่วมกิจกรรม 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข 

 ได้ด ำเนินกำร ส่งเสริมและสนับสนุน  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนสุขภำพ  ตำมแนวทำงของกฎหมำยสุขภำพ
แห่งชำติ  รณรงค์ให้เกิดกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนสุขภำพอนำมัย  เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพและลด
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพ   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและกำรบริกำรด้ำนสุขภำพของกลุ่ม  อสม. และโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโสม   สนับสนุนกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นอันตรำย
ต่อคนและสัตว์   โดยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  และดูแลรักษำอย่ำงทันท่วงที  
เชื่อมโยงกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง   รวมจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน    6  โครงกำร  
รวมเป็นเงินงบประมำณเบิกจ่ำย   221,321.91 .-   บำท   ( สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยยี่สิบเอ็ดบำทเก้ำสิบ
เอ็ดสตำงค ์)   รำยละเอียดโครงกำร มีดังนี ้
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี 2563 46,693.91  
2 โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
25,000  

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น     
( กองทุน สปสช. อบต. นำโสม ) 

53,000  

4 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกัน
โรคเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ( COVID-19 ) และ 
กำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกันตนเอง 

28,052 งบอุดหนุนเฉพำะกิจ 
10,250 บำท  และงบ 
สปสช. 17,802 บำท 

5 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรสั        
โคโรนำ  2019 ( COVID – 19 ) 

40,076 งบ สปสช. 

6 โครงกำรรณรงค ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 

28,500 งบ สปสช. 

5. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม  สนับสนุน  เด็ก เยำวชน และประชำชนในชุมชนต ำบลนำโสม  ได้เล่นกีฬำแต่ละ
ประเภท ตำมควำมเหมำะสมและถนัด   ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภททั้งในต ำบลและนอกต ำบล   
สนับสนุนกำรจัดกีฬำแก่เด็กและเยำวชนในเขตต ำบล  เพ่ือเลี่ยงต่ออบำยมุขและยำเสพติด    รวมจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน    1  โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณเบิกจ่ำย   64,460.-   บำท                  
( หกหมืน่สี่พันสี่ร้อยหกสิบบำทถ้วน )    รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 

 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรส่งนักกีฬำและประชำชนต ำบลนำโสมเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 64,460  
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6. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน กำรพัฒนำเด็ก  สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำรให้ได้รับ
สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล  ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนเข้ำ
มำช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส   สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรของกองทุนสวัสดิกำรต ำบล   รวมถึงกำรเตรียมหำเครื่องมือ  
อุปกรณ์  อ ำนวยควำมสะดวก ให้แก่ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม  รวมจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน    4  โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณเบิกจ่ำย   4,456,300 .-   
บำท ( สี่ล้ำนสี่แสนห้ำหมื่นหกพันสำมร้อยบำทถ้วน )   รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 

 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

38 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  3,198,700  
39 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำร  1,209,600  
40 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000  
41 โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรชุมชนผู้ด้อยโอกำส - งบหน่วยงำนอื่น 

7. นโยบายด้านเศรษฐกจิ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นหรืออ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนสถำนที่  เกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ  ให้กลุ่มอำชีพมีควำมเข้มแข็ง  เกิดกระบวนกำรสร้ำงรำยได้ ลด
รำยจ่ำยให้กับประชำชนทุกระดับ   โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ  พัฒนำฝีมือของกลุ่ม
อำชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้ประชำชนน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น  มำใช้ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือสร้ำงรำยได้และเป็น
กำรสำนต่อชนรุ่นหลัง   สนบัสนุนกำรลงทนุทั้งภำคเกษตร  อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม  กำรลงทุนอุตสำหกรรม
ในครัวเรือนหรืออุตสำหกรรมขนำดย่อม     และได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรพึ่งตนเองตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งงบประมำณไว้ 50,000  บำทและโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพต ำบลนำโสม ตั้งงบประมำณ
ไว้ 50,000 บำท  เนื่องจำกติดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid – 19 ) จึงจ ำเป็นต้อง
งดกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ตำมมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ( Covid – 19  )  

 

 



-12- 

8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำถนนให้อยู่ในสภำพดี   สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนได้
สัญจรไปมำอย่ำงสะดวกและเกิดควำมปลอดภัย สร้ำงและบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะให้อยู่ในสภำพดี                
ครอบคลุมและทั่วถึง   ปรับปรุงมำตรฐำนกำรผลิตน้ ำประปำให้มีคุณภำพและเพียงพอส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคของ
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลนำโสม สร้ำงและบ ำรุงระบบเสียงไร้สำยและหอกระจำยข่ำวให้มีประสิทธิภำพ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ  โดยพัฒนำแหล่งน้ ำเดิม ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์สูงสุด   สร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำให้แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังในชุมชน        ได้อย่ำงเป็นระบบและ
เหมำะสมกับพ้ืนที่ รวมจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน    15  โครงกำร  รวมเป็นเงนิ
งบประมำณเบิกจ่ำย  3,709,702 .-   บำท ( สำมล้ำนเจ็ดแสนเก้ำพันเจ็ดร้อยสองบำทถ้วน )    รำยละเอียด
โครงกำรมีดังนี้ 
 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบหอกระจำยข่ำวและระบบลูกข่ำย
ล ำโพงเสียงไร้สำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ อบต.นำโสม 

499,000 เงินสะสม 

2 โครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน บ้ำนซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 154,150 เงินสะสม 
3 เสำคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งเครือ่งรับสัญญำณเสียงไร้สำย 15,000  
4 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นข้ำงไร่นำยจันทร์ นุ่มส ำลี หมู่ที่ 3 214,000 เงินสะสม 
5 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นและขุดลอกคลองซับมะกรูด หมู่ที่ 2 322,000 เงินสะสม 
6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยนำโสม-หนองใหญ่7 

(ต่อจำกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 5 ) หมู่ที่ 5 
560,000 เงินสะสม 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยกลุ่มเข้ำไร่สำยข้ำงบ้ำนศักดิ์ชำย  
ช่ำงภักดี หมู่ที่ 6 

399,000 เงินสะสม 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยกลุ่มเข้ำไร่นำยทองหล่อ            
น ำมะโนสิทธิ์  หมู่ที่ 5 

431,000 เงินสะสม 

9 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ   หมู่ที่  1 478,552 เงินสะสม 
10 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยทำงข้ึนเขำรังกำส หมู่ที่ 3 123,000 เงินสะสม 
11 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยเลียบคลองซับมะกรูด     

หมู่ที่ 2 
126,000 เงินสะสม 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

12 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหนองใหญ่ 2 (ต่อจำก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ) หมู่ที่ 5 

102,000 เงินสะสม 

13 โครงกำรปรับบปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 3           
( เชื่อมต่อถนนสำยสำมแยกเขำต ำบล 4 ) 

149,000 เงินสะสม 

14 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหลังบ้ำนนำยประจักษ์  
สวัสดี  หมู่ที่ 4 

137,000 เงินสะสม 

15 โครงกำรถมที่ดินรอบที่ท ำกำร อบต.หลังใหม่ 450,000  

9. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน กำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ  ดูแล  รักษำ  หวงแหน  แหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชนและสถำนที่ต่ำง ๆ ให้เป็นต ำบลน่ำอยู่   ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ ที่มุ่งสู่กำรลดภำวะโลก
ร้อน กำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรในอ ำเภอชัยบำดำล  ในกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ  รวมจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น จ ำนวน   4  โครงกำร/กิจกรรม   รวมเป็นเงินงบประมำณเบิกจ่ำย   432.-   
บำท ( สี่ร้อยสำมสิบสองบำทถ้วน )   มีดังนี ้
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรม Big cleaning day   ภำยใต้โครงกำรเมือง 
น่ำอยู่ ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะและลดปริมำณขยะใน
ชุมชนต ำบลนำโสม 

432  

2 เก็บขยะอันตรำยตำมจุดที่ทิ้งขยะอันตรำยประจ ำ
หมู่บ้ำน ทั้ง  6  หมู่บ้ำน  

ไม่ใช้งบประมำณ  

3 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ สร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชน
ถึงกำรคัดแยกขยะ กำรทิ้งขยะและกำรก ำจัดขยะ 

ไม่ใช้งบประมำณ ประชำสัมพันธ์เสียงตำม
สำย 

4 กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรม
รำชินี 

ไม่ใช้งบประมำณ บูรณำกำร ร่วมกับส่วน
รำชกำรอ ำเภอชัยบำดำล 
ผู้น ำชุมชนต ำบลนำโสม  
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10. นโยบายการเมืองการบริหาร 

 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน  พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ให้มีหลักกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี ( Good  Governance )  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล   พัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม   ให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ส่งเสริมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม   รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือ
พัฒนำต ำบลให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำโสมให้มีควำมเหมำะสมและรองรับกำรปฏิบัติรำชกำร  รองรับกำรบริกำรประชำชน เป็นสถำนที่ใช้ประชุม
และจัดกิจกรรมตำ่ง ๆ ของต ำบลนำโสม    ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร เอกสำรข่ำว ให้กับประชำชน
ไดร้ับทรำบอย่ำงทั่วถึง   รวมจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น จ ำนวน  10  โครงกำร รวมเป็นเงิน
งบประมำณเบิกจ่ำย  8,679,031.44. .-   บำท ( แปดล้ำนหกแสนเจ็ดหมื่นเก้ำพันสำมสิบเอ็ดบำทสี่สิบสี่สตำงค์ )    
รำยละเอียดโครงกำรมดีังนี้ 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ                 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

1 กำรด ำเนินงำนแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 6,740,049.50  
2 โครงกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม ประชุม หรือ

สัมมนำ 
89,270  

3 โครงกำรจัดเก็บ จปฐ. ประจ ำปี งบหน่วยงำนอื่น  
4 กำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำ

ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนรัฐ พ.ศ. 2561 

ไม่ใช้งบประมำณ  

5 ค่ำเลี้ยงรับรองจัดประชุมในภำรกิจต่ำงๆ 18,825  
6 โครงกำรจัดซื้อวัสดุประเภทต่ำง ๆ ของ อบต.นำโสม 699,502.94  
7 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ ของ อบต.นำโสม 478,790  
8 โครงกำรบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินทรัพย์สิน

ของส ำนักงำน 
304,400  

9 โครงกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้
ประชำชนอันเนื่องจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ (งบส ำรองจ่ำย) 

78,420  

10 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนงบกลำง 269,774  
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กระผมและคณะได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ   เพ่ือที่จะพัฒนำต ำบลนำโสมของเรำให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ ให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้มีควำมสุขในกำรด ำเนิน
ชีวิต 

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำบลนำโสมของเรำ  ขอบคุณครับ 
 
 

      (ลงชื่อ)   
( นำยสมทรง   ช้ำงชนะ  ) 

    นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
                10  /พฤศจิกำยน/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานตามนโยบาย 10 ข้อของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
*********** 

1.นโยบายด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและสงบสุขของรัฐ 
ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรพิทักษ์ รักษำและเทิดทูนสถำบันส ำคัญของชำติ   สร้ำง

ควำมปรองดองสมำนฉันท์  คนในระดับพ้ืนที่   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ทั้งใน
โรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ต ำบลนำโสม   ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ อปพร.อบต.นำโสม  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำม
ระบอบประชำธิปไตย 

 

    
 
 
 

   
 
 

   



2. นโยบายด้านการศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในต ำบลนำโสม  ได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะเรียนรู้และ

ฝึกอบรมตลอดชีวิต  ส่งเสริมและสนับสนุน    ให้เด็กและเยำวชน ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ ทั้งในสถำนศึกษำและ
นอกสถำนศึกษำ 

    

  

   

 

 

        
 



3. นโยบายด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
                   ส่งเสริมและสนับสนุน   กระบวนกำรสร้ำงคุณธรรม  รักษำขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

วัฒนธรรมของท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น    จัดงำนประเพณีสงกรำนต์   จัดกิจกรรมงำนวันผู้สูงอำยุและ
ครอบครัวต ำบลนำโสม ประจ ำปี    สืบสำนประเพณี  ถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 

 

   
 

   
 

            
 
 

 

 



4. นโยบายด้านสาธารณสุข 
       ส่งเสริมและสนับสนุน  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนสุขภำพ   รณรงค์ให้เกิดกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้ำนสุขภำพอนำมัย   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและบริกำรด้ำนสุขภำพของกลุ่ม    อสม. และ รพ.สต.นำโสม
สนับสนุนกำรควบคุม  ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ     ที่เป็นอันตรำยต่อคนและสัตว์ กำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ( COVID-19 ) และกำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย
เพ่ือป้องกันตนเอง กำรรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ( COVID-19 ) 
 

   
 

    
  

        
        

 

 



5. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
         

              ส่งเสริมและสนับสนุน กำรเล่นกีฬำ ของเด็กและเยำวชน  ประชำชนต ำบลนำโสม      ส่งนักกฬีำและ
ประชำชนต ำบลนำโสมเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ อบต. สัมพันธ์  
    

   
 

    
 

   
     
 
 
 
 



6. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน 
  ส่งเสริมและสนับสนุน กำรพัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำรให้ได้รับสวัสดิกำร

และกำรสงเครำะห์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ  กำรจัดสวัสดิกำร รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
อย่ำงทั่งถึงและเป็นธรรม 
           

7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพ  กลุ่มอำชีพให้เข้มแข็ง  เกิดกระบวนกำรสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย 

ให้กับประชำชน   ทุกระดับ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ให้แต่ละครัวเรือนสำมำรถพ่ึงตนเองได้ เมื่อประชำชน
พ่ึงตนเองได้  สังคมก็มีสุข    รวมถึงประเทศชำติด้วย 

   
 

   

 

 



8. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำถนนให้อยู่ในสภำพดี   อ ำนวยควำมสะดวกประชำชนต ำบลนำโสม  

สัญจรไปมำอย่ำงสะดวกและเกิดควำมปลอดภัย      สร้ำงและบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะให้อยู่ในสภำพดี     ปรับปรุง
มำตรฐำนกำรผลิตน้ ำประปำให้มีคุณภำพและเพียง   

      

 

   

 

     

 



9. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมและสนับสนุน  กำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ  ดูแล  รักษำ  หวงแหนแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ

ในพ้ืนที่  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถำนที่
ต่ำง ๆ ให้เป็นต ำบลน่ำอยู่ 

 

   
 
 

    
 
 

 
 

      



10. นโยบายการเมืองการบริหาร 
ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ให้มีหลักบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำร

บ้ำนเมืองที่ดี  (  Good   Governance  )  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรใน อบต. นำโสม   ให้
มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน   เพื่อกำรบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 

 

    
 

    
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

……………………………………………………………………………………………… 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  “ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี  โดย
ให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด้วย ” นั้น   

บัดนี้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ได้ปฏิบัติงำนตำมโยบำยตำมที่เคยแถลงต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำโสมครบรอบระยะเวลำ  1  ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  และได้รำยงำนแสดงผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม เมื่อครำวประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่ 
4  ครั้งที ่ 1/2563  เมื่อวันที่   5    เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 

ดังนั้น   เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม จึงขอประกำศแจ้งประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนทรำบต่อไป 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

  ประกำศ  ณ   วันที่    10    เดือน พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2563 

     

    ( นำยสมทรง   ช้ำงชนะ  ) 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
          


