รายงานการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563
ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ขออนุมัติ
โครงการจาก งบประมาณ
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
ทองถิ่น ป พ.ศ. ทองถิ่น 2563
2561-2565
จํานวน/

ดําเนินการแลว

ยังไม.ได
ดําเนินการ

ประจําป 2563

91

ดําเนิน

ยังไม.ไดดําเนินการ

การแลว

จํานวน/โครงการ

จํานวน/โครงการ

จํานวน/โครงการ

โครงการ

216

โครงการจาก
ขอบัญญัติ
งบประมาณ

5

211

91

5

86

รายงานผลการดําเนงานโครงการ

ที่
1

2

3

4

5

6

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารส0วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมา
รายละเอียดของโครงการ/
ยังไมได หนวยงาน
โครงการ
งบประมาณ ณดําเนิน
กิจกรรม
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
โครงการงานเสริมผิว
กอสรางงานเสริมผิวแอสฟลท 200,000
กองชาง
กวาง 4.00 เมตร ยาว
แอสฟลทภายใน
หมูบานหมูที่ 1
120.00 เมตร หนา 0.05
โครงการงานเสริมผิว
กอสรางงานเสริมผิวแอสฟลท
200,000
กองชาง
แอสฟลทภายใน
กวาง 4.00 เมตร ยาว
หมูบานหมูที่ 2
120.00 เมตร หนา 0.05
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา
480
โครงการงานเสริมผิว
กอสรางงานเสริ
มผิวแอสฟลท
200,000
กองชาง
แอสฟลทภายในหมูบาน กวาง 4.00 เมตร ยาว
หมูที่ 3
120.00 เมตร หนา 0.05
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา
480
โครงการงานเสริมผิว
กอสรางงานเสริ
มผิวแอสฟลท
200,000
กองชาง
แอสฟลทภายในหมูบาน กวาง 5.00 เมตร ยาว
96.00 เมตร หนา 0.05
หมูที่ 4
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา
480
โครงการงานเสริมผิว
กอสรางงานเสริ
มผิวแอสฟลท
200,000
กองชาง
แอสฟลทภายในหมูบาน กวาง 4.00 เมตร ยาว
หมูที่ 5
120.00 เมตร หนา 0.05
เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 480
ตารางเมตร) มผิวแอสฟลท 200,000
โครงการงานเสริมผิว
กอสรางงานเสริ
กองชาง

แอสฟลทภายในหมูบาน
หมูที่ 6
7 โครงการงานเสริมผิว
แอสฟลทภายในหมูบาน
หมูที่ 7
8 โครงการงานเสริมผิว
แอสฟลทภายในหมูบาน
หมูที่ 8

กวาง 4.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนา 0.05
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา
480
กอสรางงานเสริ
มผิวแอสฟลท
กวาง 4.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนา 0.05
กอสรางถนนคอนกรีต กวาง
5.00 เมตร ยาว 96.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 480

-

-

200,000

กองชาง
-

-

200,000

กองชาง
-

-

1
1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9 โครงการเสริมผิวแอส เสริมผิวแอสฟลท กวาง 5.00 200,000
กองชาง
ฟลทภายในหมูบาน
เมตร ยาว 96.00 เมตร
หมู 9
หนา 0.05 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 480
1,800,000 600,000
รวม
2 ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนใหกับชุมชน
2.1 แผนงานบริหารทัวไป

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1 คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนในการ
ฝ@กอบรม/สัมมนา

เพื่อจายเปAนคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนในการ
ฝ@กอบรม/สัมมนา

2 โครงการเปEดประตูสู
นาแขม
3 โครงการคายคุณธรรม
นําเด็กและเยาวชนสู
ครอบครัวอบอุ
4 โครงการจั
ดตั้งศูนนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
(ศพส.) ติความ
5 โครงการยุ
รุนแรงตอเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว
ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง
6 โครงการรอยรวมใจ
หวงใยผูสูงอายุ

เพื่อเปAนคาใชจายการดําเนิน
โครงการเปEดประตูสู นาแขม
เพื่อจายเปAนคาดําเนินการ
ตามโครงการคายคุณธรรมนํา
เด็
ครอบครัว
เพืก่อและเยาวชนสู
ดําเนินการตามโครงการ
จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูเพืสู่องจายเปA
อายุ(ศพส.)
นคาดําเนิน
โครงการยุติความรุนแรงตอ
เด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครั
เพื่อจายเปAว นครอบครั
คาดําเนินวอบอุน
โครงการรวมใจ หวงใย
ผูสูงอายุ

งบประมา
ยังไมได หนวยงาน
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
230,000
สํานัดปลัด
กองคลัง /
กองชาง
กอง
สําการศึ
นัดปลักดษา
20,000
อบต.นาแขม
20,000

-

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

-

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

-

-

20,000
10,000

14,550

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

2 ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนให้ก ับชุมชน

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

7 โครงการสงเสริมสุขภาพ เพื่อจายเปAนคาดําเนินการ
ตามโครงการสงเสริมสุขภาพ
และนันทนาการผู
พิการ/ทุพพลภาพ
และนันทนาการผูพิการ/
ทุพพลภาพ
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็
งของชุมชน
8 โครงการสนับสนุนกลุม เพื่อจายเปAนคาใชจายตาม
องคกรสตรีและ
โครงการสนับสนุนกลุม
เครือขายแมบาน
องคกรสตรีและเครือขาย
รวมงานวันกสตรี
สากล แมบานรวมงานวั
สากล
9 โครงการฝ@
อบรมการ
เพื่อจายเปAนคาดํานเนิสตรี
นการ
ประหยัดพลังงานลด
ตามโครงการประหยัด
พลังงานลดภาวะโลกรอน
ภาวะโลกรอนผอน
ภาระประชาชน องกัน ผอนภาระประชาชน
10 โครงการรณรงคปI
เพื่อเปAนคาจัดทําวารสาร
ไขเลือดออก

โปสเตอรวัสดุ อุปกรณ เพื่อ
องกันไขเลือดออก
2.4 แผนงานสาธารณสุรณรงคปI
ข

ที่

โครงการ

11 โครงการรณรงคปIองกัน
โรคพิษสุนัขบาและลด
ความเสี่ยงจากการถูก
สุนัขกัด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปAนคาจัดงาน
โครงการรณรงคฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบาและลดความเสี่ยงจาก
การถูกสุนัขกัด คาอาหาร
เครื่องดื่ม แกวิทยากร อาสา
ปศุสัตวและประชาชนที่นํา
สุนัขของตนเองมาขอรับบริการ

งบประมา
ยังไมได
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ
การจริง
1,500
-

-

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

10,000
20,000

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

13,500
-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

งบประมา ยังไมได หนวยงานที่
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ รับผิดชอบ
การจริง
สํานัดปลัด
20,000
อบต.นาแขม

2 ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนให้ก ับชุมชน

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

12 โครงการรณรงคปIองกัน
และแกไขโรคอุบัติใหม
ตางๆ เชนโรคไขหวัด
ดใหญ ซาอีโบ
13 อุนก/ไขหวั
ดหนุนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขตวปลอดโรค
14 โครงการสั
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟIาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี

เพื่อจายเปAนคาจัดงาน
โครงการรณรงคปIองกันและ
แกไขโรคอุบัติใหมตางๆ เชน
โรคไขหวั
เพื่อจายเปAดนนก/ไขหวั
คาดําเนินดใหญ
การ
อุดหนุนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุ
ข าเนินตาม
เพื่อจายเปAนคาดํ
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟIาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

15 โครงการสํารวจสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาตาม
พระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูมกหญิ
เธอง
16 โครงการสงเสริ

เพื่อจายเปAนคาสํารวจสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟIา
จุเพืฬ่อาภรณวลั
ลักาษณ
คร
จายเปAนยคาดํ
เนินอัการ

ชายวัยทองดําเนินชีวิต ตามโครงการสงเสริมหญิง
ทางกายจิตใจดีมีความสุข รวม
ชายวัยทองดําเนินชีวิตทาง

งบประมา
ยังไมได
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ
การจริง
5,000
180,000

9,990

-

-

-

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม
สํานัดปลัด
อบต.นาแขม
สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

2,997
-

10,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

0

-

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

ที่
1

2

3
4
5

6
7
8

9

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก0ประชาชน
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมา
รายละเอียดของโครงการ/
ยังไมได หนวยงาน
โครงการ
งบประมาณ ณดําเนิน
กิจกรรม
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
สํานัดปลัด
17,500
โครงการการจัดตั้งศูนย เพื่อเปAนคาใชจายตาม
อบต.นาแขม
ขอมูลขาวสารและอบรม โครงการการจัดตั้งศูนยขอมูล
ใหความรูตามพรบ.
ขาวสารและอบรมใหความรู
ตามพรบ. ขอมูลขาวสาร
ขอมูลขาวสาร
สํานัดปลัด
โครงการจัดทําเวปไซด เพื่อจายเปAนคาใชจายตาม
20,000
อบต.นาแขม
อบต.นาแขม
โครงการจัดทําเวปไซด อบต.
นาแขม
สํานัดปลัด
โครงการเขารวมงานรัฐพิธี เพื่อจายเปAนคาใชจายในการ
20,000
อบต.นาแขม
ดําเนินโครงการเขารวมงาน
ธี ตางๆนคาใชจายตาม
สํานัดปลัด
โครงการปลูกหญาแฝก รัเพืฐ่อพิจายเปA
2,500
อบต.นาแขม
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
ยรตินคาใชจายตาม
สํานัดปลัด
โครงการสนับสนุนการ พระเกี
เพื่อจายเปA
10,000
อบต.นาแขม
ปกครองในระบอบ
โครงการสนับสนุนการ
ประชทธิปไตยอันมี
ปกครองในระบอบประชทธิป
พระมหากษัตริยทรง
ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปAนประมุขอบต.
แหง
เปA
ประมุขนแหงรั
ฐธรรมนูญ
สํานัดปลัด
โครงการ
เพืน่อจายเปA
คาใชจายตาม
4,000
อบต.นาแขม
เคลื่อนที่พบประชาชน โครงการ อบต. เคลื่อนที่
สํานัดปลัด
โครงการอบรมกฏหมาย เพื่อจายเปAนคาใชจายตาม
10,000
อบต.นาแขม
ทองถิ่นสมาชิกสภา
โครงการอบรมกฏหมาย
ทองถิ่น
ทองถิ
กสภาทองถิ่น
สํานัดปลัด
15,000
เพื่อเปA่นนสมาชิ
คาใชจายตาม
โครงการอบรมใหความรู
อบต.นาแขม
ในการจัดทําแผนพัฒนา โครงการอบรมใหความรูใน
ตําบลและประชาคม
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
จัดทําแผนพัฒนาตําบล และประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลนาแขม/
นาแขม/แผนชุมชน
แผนชุมชน(แผนพัฒนาทองถิ่น)
(แผนพัฒนาทองถิ่น)
สํานัดปลัด
โครงการอบรมเชิง
เพื่อจายเปAนคาใชจายในการ
15,000
อบต.นาแขม
ปฏิบัติการ การพัฒนา ดําเนินโครงการอบรมเชิง
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ การพัฒนา
ของพนักงาน
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ

ที่
10

11
12

13

14

15

16
17

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก0ประชาชน
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมา
รายละเอียดของโครงการ/
ยังไมได หนวยงาน
โครงการ
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
การจริง
สํานัดปลัด
20,000
โครงการอบรมคุณธรรม โครงการอบรมคุณธรรมและ
อบต.นาแขม
และจริยธรรมสําหรับ จริยธรรมสําหรับผูบริหาร
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
สภาทองถิ่นพนักงาน
พนั
งานสวนตํ
กงาน
สํานัดปลัด
โครงการอบรมใหความรู
เพื่อกจายเปA
นคาดําบล
าเนิพนั
นการ
10,000
อบต.นาแขม
ในการลดตนทุนลด
ตามโครงการอบรมใหความรู
ในการลดตนทุ
นลดรายจาย
สํานัดปลัด
เงิรายจายทางการเกษตร
นอุดหนุนองคกร
อุดหนุนองคการบริ
หารสวน
16,000
อบต.นาแขม
ปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลเสี้ยว ดําเนินการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
ารสวนทองถิ่น
สํานัดปลัด
อุดหนุนอําเภอเมืองเลย องคการบริ
เพื่ออุดหนุนหโครงการขยายผล
10,000
อบต.นาแขม
การดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริปรัชญา
สํานัดปลัด
อุดหนุนอําเภอเมืองเลย เพื่ออุดหนุนโครงการ
20,000
อบต.นาแขม
ขับเคลื่อนกระบวนการผู
ประสานพลังแผนดิน 25
นยปฏิบัตฒิ นา
สํานัดปลัด
อุดหนุนอําเภอเมืองเลย ตาสั
เพื่ออุบดปะรดศู
หนุนโครงการพั
10,000
อบต.นาแขม
ศักยภาพคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) ในการจัดทํา
นาชุ
มชน/หมูบาน
สํานัดปลัด
อุดหนุนอําเภอเมืองเลย แผนพั
เพื่ออุดฒหนุ
นโครงการ
10,000
อบต.นาแขม
ประกวดหมูบานพัฒนาดีเดน
จ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ภายใตแนวทางเศรษฐกิ
เพื่อจายเปAนคาใชจายในการ
100,000
กองคลัง
จัดทําแผนที่ภาษีเปAนการจาง
บุคคลนิติบุคคลดําเนินงาน
ตามรูปแบบรายการที่กําหนด
ไวและปรับปรุงฐานขอมูล

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

18 โครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะ
19 โครงการเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวราง
20 โครงการเนื
่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตตพระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
21 โครงการเนื
่องในวันพันปQ

เพื่อจายเปAนคาใชจายดําเนิน
โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ
เพื่อจายเปAนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยู
หัวมหาวชิ
ราลง
เพื่อจายเปA
นคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต
พระบรมราชิ
นีนาถ พระบรม
เพื่อจายเปAนคาใชจายในการ

เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 42
22 โครงการประกวด
หมูบานนาอยูนามอง
ยึดหลักตามแนวเศรษบ
กิจพอเพียง
รวม

ดําเนินการตามโครงการเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัเพืช่อรสุจายเปA
ธาพิมนลลั
กษณ พระ
คาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประกวดหมูบานนาอยูนามอง
ยึดหลักตามแนวเศรษบกิจ

งบประมา
ยังไมได หนวยงาน
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
5,000
กองชาง
5,000
-

-

5,000
-

-

5,000
-

-

20,000
350,000

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาดานส0งเสริมการท0องเที่ยว และการกีฬา
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1

โครงการเขารวมการแขงขัน
กีฬาเยาวชน ประชาชนตาน
ยาเสพติด

2

โครงการฝ@กทักษะการเลน
กีฬาใหกับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตตําบล
นาแขม

งบประมา
ยังไมได หนวยงาน
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
เพื่อจายเปAนคาดําเนินการตาม
50,000 49,920
กอง
โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
การศึกษาฯ
เยาวชน ประชาชนตานยาเสพติด
ต.นาแขม
32,000
เพื่อจายเปAนคาดําเนินการตาม
กอง
โครงการฝ@กทักษะการเลนกีฬา
การศึกษาฯ
ใหกับเด็กเยาวชนและประชาชนใน
ต.นาแขม
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เขตตําบลนาแขม
รวม

82,000

5. ยุทธศาตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิป>ญญาของทองถิ่น
5.1 แผนงานการศึกษา
งบประมา ยังไมได หนวยงาน
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
โครงการ
งบประมาณ ณดําเนิน
กิจกรรม
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพื่อจายเปAนคาดําเนินงาน
10,000 10,000
กอง
เด็กแหงชาติ
ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ
การศึกษาฯ
2 โครงการกิจกรรมวันแม
แหงชาติ
3 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนการสอนใหกับ
ครูผูดูแลเด็กและผูชวย
ผูดูแลเด็กเล็ก
4 โครงการแขงขันกีฬา
ภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
5 โครงการจัดงานสงเสริม
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

เพื่อจายเปAนคาดําเนินงาน
ตามโครงการกิจกรรมวันแม
เพื่อจายเปAนคาดําเนินงาน
ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนการสอนใหกับครู
ผูดูแลเด็กและผูชวยผูดูแลเด็ก
เล็
เพืก่อจายเปAนคาดําเนินงาน
ตามโครงการแขงขันกีฬา
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปAนคาดําเนินงาน
ตามโครงการจัดงานสงเสริม
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

10,000

-

-

-

-

ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

-

กอง
การศึกษาฯ

-

กอง
การศึกษาฯ

6,400

13,000
18,600
-

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

6 โครงการจัดทําขอมูล
ดานปราชญชาวบาน
และภูมิปญญาทองถิ่น

งบประมา ยังไมได หนวยงาน
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
6,000

เพื่อจายเปAนคาดําเนินงาน
ตามโครงการจัดทําขอมูล
ดานปราชญชาวบานและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
10,000
เพื่อจายตามโครงการ
7 โครงการสนับสนุน
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับ ศพด. การศึกษาสําหรับ ศพด. 4
4 แหง
แหง
8 โครงการสนับสนุน
เพื่อจายตามโครงการ
123,170
คาใชจายในการศึกษา สนับสนุนคาใชจายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
9 โครงการอบรมจัดทํา
เพื่อจายตามโครงการอบรม
10,000
แผนการสอน แผน
จัดทําแผนการสอน แผน
ประจําปQการศึกษา
ประจําปQการศึกษา แผน
แผนประจําปQ
ประจําปQงบประมาณ
งบประมาณ แผนพั
แผนพั
ฒนาการศึ
10 คาอาหารเสริ
ม(นม)ฒนา เพื
่อจายเปA
นคา จักดษาใหครู
ซื้ออาหาร #########
เสริม(นม)พาสเจอไรซ หรือยู
เอชทีใหแกเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและเด็กนักเรียนชั้น
ประถมปQ
-6 ของ สพฐ.ใน #########
11 คาอาหารกลางวัน
เพื
่อจายเปAทนี1คาคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เขตพื้นที่ตําบลนาแขม พื้นที่ตําบลนาแขม
5.2แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการนับสนุน
เพื่อจายเปIนคาโครงการ
12 คาใชจายการบริหาร
สนับสนุนคาใชจายการ
สถานศึกษาศพด. 4แหง บริหารสถานศึกษาศพด. 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185,300
-

-

กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
9

5. ยุทธศาตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิป>ญญาของทองถิ่น
งบประมา ยังไมได หนวยงาน
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
โครงการ
งบประมาณ ณดําเนิน
กิจกรรม
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
13 โครงการนับสนุน
เพื่อจายเปAนคาโครงการนับส
10,000
กอง
การศึกษาฯ
คาใชจายในการศึกษา นุนคาใชจายในสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ต.นาแขม
โครงการนับสนุน
14 คาใชจายอาหาร
กลางวันศพด. 4แหง
15 โครงการจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมงาน
ประเพณีสงกรานต
16 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อจายเปAนคาโครงการนับส
นุนคาใชจายอาหารกลางวัน
ศพด. 4แหง
เพื่อเปAนคาใชจายตาม
โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมงานประเพณี
เพื่อจายโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

17 โครงการบุญซําฮะ

เพื่อจายเปAนคาใชจายตาม
โครงการบุญซําฮะ

18 โครงการทอดกฐิน
สามัคคีเพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนารวมกับ
ชุมชนหมูบาน
19 โครงการจั
ดงาน
ประเพณีแขงขันเรือยาว

เพื่อจายเปAนคาใชจายตาม
โครงการทอดกฐินสามัคคี
เพื่อทํานุบํารุง
พระพุ
เพื
่อเปAทนธศาสนารวมกั
คาใชจายตามบ
โครงการจัดงานประเพณี
แขงขันเรือยาว
20 โครงการอรบรม
เพื่อจายตามโครงการอรบรม
คุณธรรมจริยธรรมให คุณธรรมจริยธรรมใหเด็กและ
เด็กและเยาวชนใน
เยาวชนในตําบลนาแขม
ตําบลนาแขม
21 โครงการจั
ดกิจกรรม
เพื่อเปAนคาใชจายตาม
เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญตาง ๆ

รวม

534,100

-

-

-

-

17,000

30,000

69,990

10,000

6,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

10,000

6,000

#########

กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

6. ยุทธสาสตร การป@องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล ้อม

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริม
สนับสนุนบริหารจัดการ
ขยะอยางยั่งยืนในตําบล
2 โครงการผลิตพืช
อินทรียปลอดสารเคมี
3 โครงการผลิตเมล็ดพันธ
ขาวชุมชน
4 โครงการพระราชดําริ
ตามแนวทางปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงคืน
ผืนดินใหปVาจิบตสนุ
อาสา
5 โครงการสนั
นจิต
6
7
8
9

อาสาพัฒนาตําบลนาแขม
โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
โครงการตอตานยาเสพ
ติดโลก
โครงการปIองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงปQ
โครงการปI
องกัในหม
และ

แกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล
10 โครงการวั
นงดสูบบุหรี่
โลก
11 โครงการจัดทําแนวกั้น
เพื่อปIองกันไฟปVา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปAนคาดําเนินการ
ตามโครงการสงเสริม
สนับสนุนบริหารจัดการขยะ
อยางยั
่งยืนนในตํ
เพื่อจายเปA
คาดําบล
าเนินการ
ตามโครงการผลิตพืชอินทรีย
ปลอดสารเคมี
เพื่อจายเปAนคาดําเนินการ
ตามโครงการผลิตเมล็ดพันธ
ขาวชุ
มชน นคาดําเนินการ
เพื่อจายเปA
ตามโครงการพระราชดําริ
ตามแนวทางปรัญชา
เศรษฐกิ
จพอเพียงคืานเนิผืนนดิน
เพื
่อเปAนคาใชจายดํ
โครงการสนับสนุนจิตอาสา
พัเพืฒ่อนาตํ
าบลนาแขมาเนิน
เปAนคาใชจายดํ
โครงการสนับสนุนจิตอาสา
เพื่อจายเปAนคาใชจายตาม
โครงการวันตอตานยาเสพติด
โลก
เพื่อจายเปAนคาใชจายตาม
โครงการปIองกันและแกไข
ปญหาอุ
ัติเหตุทางถนนชวงปQ
เพื่อเปAนบคาใชจายตาม
โครงการปIองกันและแกไข
ปญหาอุ
บัติเหตุท่ยางถนนชวง
เพื
่อจัดรณรงคเกี
วกับการงด
สูบบุหรี่
เพื่อจายเปAนคาใชจายตาม
โครงการจัดทําแนวกั้นเพื่อ

งบประมา
ยังไมได หนวยงาน
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ
การจริง
20,000
สํานักปลัด
10,000
7,000

-

-

-

-

5,000

10,000
5,000
2,500
45,000
45,000
2,500
6,000

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.นาแขม
สํานักปลัด
อบต.นาแขม
สํานักปลัด
อบต.นาแขม
สํานักปลัด
อบต.นาแขม
สํานักปลัด
อบต.นาแขม
สํานัดปลัด
อบต.นาแขม
สํานักปลัด
อบต.นาแขม
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6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

12 โครงการจัดตั้งศูนย
เตรียมความพรอม
ปIองกันภัยอพิงกั
บัตนิ และ
อบต.
13 โครงการปI
แกไขปญหาไฟปVาและ
หมอกควันกอบรมพัฒนา
14 โครงการฝ@
เพิ่มศักยภาพการ
ปIองกันและระงั
บ
15 โครงการ
Big Cleaning
Day ตําบลนาอยูผูคน
นารัก เศรษฐกิจนาแขม
คึกคัก อนุรกักอบรมเพิ
ษษ ่ม
16 โครงการฝ@
ศักยภาพ อปภร.
หลักสูตรการคนหาและ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อเปAนคาใชจายตาม
โครงการจัดตั้งศูนยเตรียม
ความพรอมปI
องกันภัยพิบัติ
เพื
่อจายเปAนคาใชจายตาม
โครงการปIองกันและแกไข
ปญหาไฟปV
าและหมอกควั
เพื่อเปAนคาใชจายดํ
าเนิน น
โครงการฝ@กอบรมพัฒนาเพิ่ม
ศัก่อยภาพการปI
เพื
จายเปAนคาดํองกั
าเนินนและ
การ
โครงการ Big Cleaning Day
ตําบลนาอยูผูคนนารัก
เศรษฐกิ
จนาแขมคึกาคัเนิกนอนุ
เพื่อเปAนคาใชจายดํ
โครงการฝ@กอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อปภร.
รวม หลักสูตร

งบประมา ยังไมได
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ
การจริง
5,000
10,000
20,000
20,000

-

-

-

-

3,275
-

20,000

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
อบต.นาแขม
สํานักปลัด
อบต.นาแขม
สํานักปลัด
อบต.นาแขม
สํานักปลัด
อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

270,000 3,275

7. ยุทธศาสตร การพัฒนานาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
7.1 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการฝ@กอบรมการ
ทําน้ํายาซักผา
2 โครงการฝ@กอบรมเพาะ
เห็ดฟางในตะกรา
3 โครงการฝ@กปบรมยา
หมอง ยาสมุนไพร
4 โครงการใหความรูการ
ใชสารเคมีอยางถูกตอง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปAนคาดําเนินการ
ตามโครงการฝ@กอบรมการทํา
น้ํา่อยาซั
กผานคาดําเนินการ
เพื
จายเปA
ตามโครงการฝ@กอบรมเพาะ
เห็ดฟางในตะกรา
เพื่อจายเปAนคาดําเนินการ
ตามโครงการฝ@กปบรมยา
หมอง ยาสมุนไพร
เพื่อจายเปAนคาดําเนินการ
ตามโครงการใหความรูการใช
สารเคมีอยางถูกตอง
รวม

งบประมา ยังไมได
งบประมาณ ณดําเนิน
ดําเนินการ
การจริง
10,000 10,000
5,000
10,000

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม
สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

-

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

5,000

-

5,000
15,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
องคการบริหารส*วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ โครงการ
ตามแผน
ยุทธศาสตร
ทั้งหมด

จํานวน
คิดเป(นร'อย
โครงการที่ ละที่โครงการ
ดําเนินการได' ดําเนินการ
ตาม
ยุทธศาสตร
0
0

จํานวน
คิดเป(นร'อย
โครงการที่ ละที่โครงการ งบประมาณ
ไม*ได'
ไม*ได'
ที่ดําเนินการ
ดําเนินการ ดําเนินการ
ตาม
ตาม
65
100
0

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาด'านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร'าง
พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

65

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และ
เสริมสร'างความเข'มแข็งของชุมชนให'กับ
ชุมชนเศรษกิจพอเพียง และเสริมสร'าง
ความเข'มแข็งของชุมชนให'กับชุมชน

39

0

0

39

100

0

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และการให'บริการ
สาธารณะแก*ประชาชน

29

0

0

29

100

0

ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาด'านส*งเสริม
การท*องเที่ยวและการกีฬา

15

1

7

14

93

49,920

5. ยุทธศาตร การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ท'องถิ่น
และภูมิปCญญาของท'องถิ่น

32

1

3

30

94

79,990

6. ยุทธสาสตร การปDองกันบรรเทา
สาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

25

1

4

24

96

3,275

7. ยุทธศาสตร การพัฒนานาเศรษฐกิจ
อาชีพและรายได'
รวม ยุทธศาสตร 1-7

11

2

18

9

82

15,000

216

5

32

210

96

148,185

2 x100
11
5x100
216

18

ตัวอย*างการคิด
ร'อยละของโครงการที่ดําเนินการใน
ยุทธศาสตรที่ 7
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการปH 2563

2

