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ประกาศเทศบาลต าบลนาวัง 
เรื่อง  ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
............................................... 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาล
ต าบลนาวัง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1  ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565) เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลนาวัง ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายนี้  

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลนาวังทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ใ น
ระยะต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  25  เมษายน  2565 
 
 

(นายประยงค์  บุญทอง) 
 นายกเทศมนตรีต าบลนาวัง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31มีนาคม 2565)  
เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

 
 

   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลนาวัง เป็นแผนยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ซึง่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของเทศบาลต าบลนาวังที่
ก าหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาวังซึง่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจงัหวัดอ านาจเจรญิ  
    แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลนาวังมรีายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 
   ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 
     ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรต์ามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามนโยบายการ
พัฒนาของจงัหวัด          

    2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
  1. ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัด
อ านาจเจรญิ 
    2. ส่งเสรมิการด าเนินงานเพื่อบรรลุเกณฑเ์มืองไทยแข็งแรง เพื่ออ านาจเจรญิแข็งแรง 
    3. รว่มกันแก้ไข/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติด 
    4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน มีการวางระบบผังเมืองที่ดี 
    5. อนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทียั่ง่ยืน 
    6. ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการบรหิารจดัการเมืองทีดี่ 
    7. ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทีดี่มีคุณภาพ 
    8. ส่งเสรมิการรกัษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม ผลิตภัณฑชุ์มชน และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของ
จงัหวัดอ านาจเจรญิ 
    9. ส่งเสรมิให้ประชาชนชาวอ านาจเจรญิได้รบัการศึกษามากกว่าภาคบังคับ ( ทัง้ในระบบและนอกระบบ) 
    10. ส่งเสรมิการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 
    11. ส่งเสรมิและพัฒนาการจดัการขยะรวมทัง้จงัหวัด 
    3) วิสัยทัศน์ 
     “ต าบลนาวังน่าอยู ่ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ส่งเสรมิประเพณี การศึกษาเด่น เป็นทอ้งถิ่นธรรมาภิบาล” 
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2. การวางแผน 
เทศบาลต าบลนาวัง ได้จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม

กระบวนการทีบั่ญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนรว่มของประชาชน เชน่ การจดัเวทปีระชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจดัท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นทีต่่อไป  

เทศบาลต าบลนาวัง ได้ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 
 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 190 122,661,100.00 245 192,658,100.00 230 203,640,100.00 230 201,540,100.00 230 195,240,100.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 42 2,400,000.00 42 2,400,000.00 20 730,000.00 20 730,000.00 31 1,890,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 43 2,805,000.00 44 3,205,000.00 40 2,945,000.00 40 2,945,000.00 44 3,205,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 148 20,853,400.00 154 21,468,400.00 132 14,676,000.00 132 14,676,000.00 136 14,856,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองทีดี่ 69 20,098,000.00 109 21,621,660.00 47 3,363,660.00 47 3,163,660.00 49 3,363,660.00 

ยุทธศาสตรต์ามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
นโยบายของรฐับาลและยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัด 

35 4,312,000.00 36 4,342,700.00 25 2,490,000.00 25 2,490,000.00 26 2,540,000.00 

รวม 527 173,129,500.00 630 245,695,860.00 494 227,844,760.00 494 225,544,760.00 516 221,094,760.00 

 
3.การจดัท างบประมาณ 
ผู้บรหิารเทศบาลต าบลนาวัง ได้ประกาศใชเ้ทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการทีบ่รรจุอยูใ่นเทศบัญญัติ

งบประมาณ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตรอ์อกเป็น 6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดอ านาจเจรญิ 

ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2565 รอบ 6 
เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์

โครงการทีบ่รรจุ
ในแผนพัฒนา 

ทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ.2561-
2565) 

โครงการทีน่ ามา
จดัท า 

เทศบญัญัติใน
ปีงบประมาณ 

2565 

คิดเป็น
รอ้ยละ 

โครงการที่
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

2565 

รอ้ยละ
ความ  
ส าเรจ็ 

หมาย
เหตุ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 230 5 2.17 - 0  

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 31 1 3.22 - 0  
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3.  การพัฒนาส่ิงแวดล้อม 44 3 6.81 - 0  

4.  การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 136 35 25.73 5 14.28  

5.  การบรหิารจดัการที่ดี 
(รวมบัญชคีรภัุณฑ์ 12 รายการ) 

49 30 61.22 4 13.33  

6.  ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามนโยบาย
ของรฐับาลและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จงัหวัด 

26 
 
5 

 
19.23 

 
2 

 
40.00 

 

รวม 516 79 15.31 11 13.92  

       
หมายเหตุ – ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่รวมค่าครุภัณฑด้์วย 12 รายการ 

สรุป  โครงการทีป่รากฏในแผนด าเนินงาน  79  โครงการ 
        โครงการทีด่ าเนินการ        11  โครงการ   รอ้ยละ 13.93 
        โครงการทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ       68  โครงการ  รอ้ยละ 86.07 

 

 

 

 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมระบบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวติของประชาชน เพือ่ความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชนครอบคลุมเต็มพืน้ที ่ผลการด าเนินงานดังนี้

1 โครงการขยายเขตบริการประปา ชุมชนนาดี หมู ่4 38,000  - 38,000

2 โครงการขยายเขตบริการประปา ชุมชนนาดี หมู ่3 203,000  - 203,000

3 โครงการขยายเขตบริการประปา ชุมชนนาดี หมู ่8 18,000  - 18,000

4 โครงการซ่อมถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ.09-001 จ านวน 2 ช่วง พืน้ทีร่วม 9,704 

9,218,000  - 9,218,000

5 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสวา่งภายในเขตเทศบาลต าบลนาวงั หมู ่
1,3,5,9,10

600,000  - 600,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เพือ่เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ในการรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ เพือ่ให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ 
โดยมุง่เน้นอาชีพทุกอาชีพ เพือ่สร้างรายได้ให้ชุมชนอยา่งต่อเนือ่ง ยัง่ยนืตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ผลการด าเนินงานดังนี้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม
มุง่เน้นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื โดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
เพือ่การยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งต่อเนือ่ง ผลการด าเนินงานดังนี้

2 โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน เพือ่จัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่ (ป่าดงก าพร้า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20,000  - 20,000

3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจ าปี 2565 20,000  - 20,000

ล าดับ
ที่

รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาวัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ล าดับ
ที่

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
งบประมาณทีใ่ช้ไป 

(บาท)
คงเหลือ
(บาท)

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

 - 20,000

งบประมาณทีใ่ช้ไป 
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2565

50,000  - 50,000

ล าดับ
ที่

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
งบประมาณทีใ่ช้ไป 

(บาท)
คงเหลือ
(บาท)

1 โครงการท าข้อตกลงร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
จังหวดัอ านาจเจริญในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล โครงการก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียเพือ่
ควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษทีม่ีผลต่อสุขภาพอนามัยและสวสัดิภาพ
และคุณภาพชีวติของประชาชน เทศบาลต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง 
จังหวดัอ านาจเจริญ

20,000



รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาวัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
มุง่พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตบริการของเทศบาลต าบลนาวงั ให้สามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งปกติสุข สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนในการเผชิญปัญหาต่างๆ ตามสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบัน ซ่ึงต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านพร้อมกัน ทัง้ในด้านการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเทีย่ว ด้านการสาธารณสุข การบริการ และบรรเทาสาธารณภัย ผลการด าเนินงานดังนี้

2 โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน 20,000  - 20,000
3 พัฒนาผู้ประกอบการวชิาชีพครูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาวงั 20,000  - 20,000
4 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 20,000  - 20,000

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

136,000  - 136,000

7 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน
,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

90,400  - 90,400

8 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวนั)

463,050 236,796 226,254

9 โครงการเสริมสร้างป้องกันเด็กปฐมวยัจมน้ า 20,000  - 20,000
10 โครงการศูนยเ์ด็กปลอดโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20,000  - 20,000
11 โครงการเด็กเยาวชนสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565
20,000  - 20,000

12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนด้านวชิาชีพของเด็กและ
เยาวชนต าบลนาวงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20,000  - 20,000

13 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลนาวงั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20,000  - 20,000

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000  - 220,000

16 โครงการชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยจากไข้เลือดออก 15,000  - 15,000
17 โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวยัเรียน 15,000  - 15,000
18 โครงการชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ ประจ าปี 2565 20,000  - 20,000
19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 

2.5 เทศบาลต าบลนาวงั
15,000  - 15,000

20 โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ประจ าปี 2565 20,000 19,850 150
21 โครงการให้ความรู้การบริโภคอาหารปลอดสารพิษและการปลูกผักกิน

เอง ประจ าปี 2565
15,000  - 15,000

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานของเทศบาลต าบลนาวงั

 - 30,000โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
ประจ าปี 2565

14

20,000  - 20,000

ล าดับ
ที่

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
งบประมาณทีใ่ช้ไป 

(บาท)
คงเหลือ
(บาท)

 - 20,000โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลต าบลนาวงั

20,0005

30,000



รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาวัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

22 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบียนสัตวต์ามโครางการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2565

5,000  - 5,000

23 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี 
ประจ าปี 2565

30,000  - 30,000

24 โครงการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000  - 30,000

25 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000  - 50,000

26 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มสตรีเทศบาล
ต าบลนาวงั

30,000  - 30,000

27 โครงการฝึกอบรมขับขีป่ลอดภัยด้านจราจร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2565

20,000  - 20,000

28 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่
โกง)

20,000  - 20,000

29 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธต้์านยาเสพติดต าบลนาวงั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000  - 50,000

30 โครงการแข่งขันขับร้องท านองสรภัญญ์ วนัออกพรรษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

20,000  - 20,000

31 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเนือ่งในวนัเข้าพรรษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

20,000  - 20,000

32 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

20,000  - 20,000

33 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 6,121,200 3,280,300 2,808,200
34 เบีย้ยงัชีพคนพิการ 2,044,800 1,196,800 838,400
35 เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 21,000 39,000

ล าดับ
ที่

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
งบประมาณทีใ่ช้ไป 

(บาท)
คงเหลือ
(บาท)



รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาวัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
มุง่พัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยา่งมีประสิทธภิาพ เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยยดึถือหลักการบริหารบ้านเมืองทีดี่ (Good Governance) หรือทีเ่รียกวา่ ธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการด าเนินงานดังนี้

1
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานเทศบาลต าบลนาวงั

20,000  - 20,000

2
โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000  - 30,000

3 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในท้องถิน่อืน่ 50,000  - 50,000

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 20,000  - 20,000
5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังท้องถิน่ 100,000  - 100,000
6 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว 30,000  - 30,000

7 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์นและ
การจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลนาวงั

28,000  - 28,000

8 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20,000  - 20,000

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าเวทีประชาคมการจัดท าแผน
ชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

30,000  - 30,000

10 อุดหนุนส่วนราชการ สภาวฒันธรรมอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 20,000 20,000 0

11 อุดหนุนส่วนราชการ ทีท่ าการปกครองจังหวดัอ านาจเจริญ 20,000 20,000 0

12 ค่าช าระหนีเ้งินต้น 464,000  - 464,000

13 ค่าช าระดอกเบีย้ 43,000  - 43,000

14 ส ารองจ่าย 350,000  - 350,000

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 10,000  - 10,000

16 ค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย
โอนเพิม่ 2,500 บาท

25,000+
2,500

27,437.15 63

17 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลนาวงั ตาม
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

100,000 100,000 0

18 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 540,000 533,970 3,530

ล าดับ
ที่

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
งบประมาณทีใ่ช้ไป 

(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
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เทศบาลต าบลนาวัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง ตามสภาวะปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลง โดยการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ผลการด าเนินงานดังนี้

1
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

70,000  - 70,000

2
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพือ่เพิม่ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนต าบลนาวงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000  - 50,000

3
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล
นาวงั (อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000  - 50,000

4 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัเด็กประถมศึกษา จ านวน 5 
โรงเรียน

1,386,000 670,845 715,155

บัญชีครุภัณฑ์

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับส านักงาน 32,000  - 32,000
2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า 2,600  - 2,600
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับส านักงาน 16,000  - 16,000
4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า 2,600  - 2,600
5 เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) 60,000  - 60,000

6 เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า (หอยโข่ง) 22,000  - 22,000
7 โต๊ะท างาน (ส านักปลัด) 19,000  - 19,000
8 เก้าอีท้ างาน (ส านักปลัด) 5,900  - 5,900
9 ฉากกัน้ห้อง 3,000  - 3,000
10 โต๊ะท างาน (กองคลัง) 4,900  - 4,900
11 เก้าอีท้ างาน (กองคลัง) 2,900  - 2,900
12 ตู้เยน็ 6,400  - 6,400

ล าดับ
ที่

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
งบประมาณทีใ่ช้ไป 

(บาท)
คงเหลือ
(บาท)

100,000 100,000 0

ล าดับ
ที่

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
งบประมาณทีใ่ช้ไป 

(บาท)
คงเหลือ
(บาท)

5 อุดหนุนศูนยอ์ านวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวดั
อ านาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)

มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการสู่ท้องถิน่ เพือ่ให้เกิดความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารราชการในเทศบาลต าบลนาวงัทุกด้าน 


