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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที ่ 11 ธันวาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

---------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ประธานสภา คล่องประจันทร์ ดวงมาลัย  
2 นางร าไพ     แสนพลมาตร รองประธานสภา ร าไพ  แสนพลมาตร  
3 นายยุทธพงษ์    พานเมือง เลขานุการสภาฯ   
4 นายสุวิทย์     บุญภา สมาชิก  อบต.ม.1 สุวิทย์     บุญภา  
5 นางบุญเกิด      ศรีชัยมูล สมาชิก  อบต.ม.1 บุญเกิด      ศรีชัยมูล  
6 นายประกาย  ทวีทรัพย์ สมาชิก  อบต. ม.2  

 7 นายสมพร     อินทร์ยก สมาชิก  อบต. ม.2 
8 นายสมาน     เต็มตาวงษ์ สมาชิก  อบต. ม.3 สมาน     เต็มตาวงษ์  
9 นายสุระพล   บัวศรี สมาชิก  อบต. ม.4 สุระพล   บัวศรี  
10 นายปัญญา   บุญพา สมาชิก  อบต. ม.4 ปัญญา   บุญพา  
11 นายวิชัย       วรรณา  สมาชิก  อบต. ม.5 วิชัย       วรรณา   
12 นายทองดี     เสืองาม สมาชิก  อบต. ม.5 ทองดี     เสืองาม  
13 นายส าลี       ยูนิน สมาชิก  อบต. ม.6      พ้นจากต าแหน่งเหตุเสียชีวิต 
14 นายอ่อนจันทร์   ทุมพร สมาชิก  อบต. ม.6 อ่อนจันทร์   ทุมพร  
15 นางวิภาวรรณ    ดงแสนสุข สมาชิก  อบต. ม.7 วิภาวรรณ    ดงแสนสุข  
16 นายบุญเย็น     เลื่อนแก้ว สมาชิก  อบต. ม.8      พ้นจากต าแหน่งเหตุลาออก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญไทย   แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง บุญไทย   แสนกระจาย  
2 นายทองม้วน  ดวงพรมยาว รองนายก อบต.ฯ ทองม้วน  ดวงพรมยาว  
3 นายสังวาล    บุญภา รองนายก อบต.ฯ สังวาล    บุญภา  
4 นายเทียนชัย   วิเชียรเครือ เลขานุการนายก ฯ เทียนชัย   วิเชียรเครือ  
5 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  
6 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  
7 ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  
8 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
9 นายเด่น  มะยุระยอด นักวิชาการศึกษา เด่น  มะยุระยอด  
10 นางสาวนฤมล  ช านาญกุล ผอ.กองสวัสดิการฯ   
11 นายณัฐพงษ ์ ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
12 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
13 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 
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ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
14 นางสาวธัญญารัตน์  วงศ์สมบัติ นักทรัพยากรบุคคล ธัญญารัตน์  วงศ์สมบัติ  
15 นางสาวอัญชนา  บุญฤทธิ์ เจ้าพนักงานพัสดุ อัญชนา  บุญฤทธิ์  
16 จ.อ.เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์ นักป้องกันฯ เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

  ประธานสภา   - ด้วยที่ประชุมในขณะนี้ไม่มีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาชุมแสงเนื่องจากท่านเลขานุการสภาท้องถิ่นได้ลากิจส่วนตัว  ซึ่งตามข้อ 19 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคน
หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

- ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อครับ 

  นายสุวิทย์  บุญภา  - เสนอ นายศรายุทธ  บัวรัตน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เป็นเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงชั่วคราว ครับ 

  ประธานสภา - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
   2. นายทองดี  เสืองาม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

ประธานสภา - มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 

 - มีมติเห็นชอบให้  นายศรายุทธ  บัวรัตน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงชั่วคราว  ด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ 11 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี     
พ.ศ. 2562  ครั้งที่  2/2562  วันที่  15  สิงหาคม  2562 
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ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

ประธานสภา 3.1 การอบรมสัมมนาปัญหาการด าเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมาเพื่อ
พิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาน าเรียนต่อที่ประชุมได้ทราบ 

เลขานุการสภา - ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 
ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาปัญหาการด าเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา
เพ่ือพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ เทคนิค วิธีการบริหารงาน ศึกษาปัญหา
การด าเนินงานกิจการสภาท้องถิ่น ระยะเวลาอบรมสัมมนา 4 วัน 
ประกอบด้วย 5 วิชา 18 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่  13 – 16 มกราคม 2563    
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ประกอบด้วย  ประธานสภา  รองประธานสภาและเลขานุการสภา  จึงเรียนมา 
มาเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานสภา 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 - เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจง 

  นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
ข้อ  13  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามผลและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบดังกล่าวกระผม
ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยสังเขป  ดังนี้  

 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

17 85 - - 3 15 20 21.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ - - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

17 51.52 - - 16 48.48 33 46.47 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัย
และการป้องกันโรค 

1 25 - - 3 75 4 5.63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5 83.33 - - 1 16.67 6 8.45 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 100 - - - - 2 2.81 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหารจัดการโดย
หลักธรรมมาภิบาล 

3 60 - - 2 33.33 5 7.04 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

- - - - 1 100 1 0.14 

รวม 45 64.78 - - 26 35.21 71 100 
 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,931,461 2,113,000 5,044,461 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12,615,370 - 12,615,370 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันโรค 

38,000 - 38,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม            
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1,348,000 - 1,348,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 - 30,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง 
การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 

360,000 - 360,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน - - - 
รวม 17,322,831 2,113,000 19,435,831 
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รายละเอียดเพิ่มเติม  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ณ วันที่  30  กันยายน 2562 

 
โครงการที่ด าเนินการส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายหมู่1-วัดป่า) 100,000 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 (สายหมู่1-โนนจาน) 300,000 
3 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2  50,000 
4 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายหมู่ 2-ป่าช้า) 259,000 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 (สายหลังโรงเรียน) 487,000 
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4   

(ซอยบ้านนายทองแดง  บุญพา) 
245,000 

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5   (สายข้างวัดเหว-จดถนนลูกรัง
สายบ้านถ่อนนาเพลิน) 

291,000 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัดพรหม
มาถึงรอบบ้าน) 

297,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
(สายหน้าวัด-หน้าโรงเรียน) 

490,000 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  
(ซอยบ้านนายทอง ทัพพิลา) 

201,000 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  
(สายหน้า รพ.สต.ซอยบ้านนางจ านงค์) 

192,000 

12 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่าวิชา  หมู่ที่ 2 240,000 
13 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 4 670,000 
14 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 6 1,072,461 
15 อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน  บ้านค าสีดา  หมู่ที่ 3 50,000 
16 อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง,  

หมู่ที่ 7 บ้านแสงสว่าง, หมู่ที่ 8 บ้านสันติธรรม 
100,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโพธิ์หมู่ที่ ๑ (เส้นวัดป่าบ้าน
โพธิ์) ถึง ต าบลนาทม (โครงการเกินศักยภาพด าเนินการโดย 
อบจ.อุดรธานี) 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
ไม่ได้ด าเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

651,700 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

226,100 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

94,920 

4 โครงการจัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย ์

1,165,050 

5 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,900,000 
6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 200,000 
7 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 60,000 
8 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีต่าง (ประเพณีบุญบั้งไฟ) 170,000 
9 อุดหนุนโครงการงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานีผ้าหมี่ขิด 20,000 
10 อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันก่อตั้ง

อ าเภอทุ่งฝน 
25,000 

11 อุดหนุนงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ ให้อ าเภอทุ่งฝน 20,000 
12 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 27,000 
13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 70,000 
14 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ 2,000 
15 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,285,600 
16 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,488,000 
17 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 210,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดหาเวชภัณฑ์สัตว์

สนับสนุนกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค 
38,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

1 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดอ าเภอทุ่งฝน 

20,000 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.และ
สนับสนุนกิจการ อปพร. 

200,000 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและสนับสนุนตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

356,000 

4 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 
5 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 722,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการชุมชนปลอดขยะ 20,000 
2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
1 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
300,000 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 

40,000 

3 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 20,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ  45  โครงการ 19,435,831 
 

  ที่ประชุม - รับทราบ 
 

  ประธานสภา 3.3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 - เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจง 

  นายก อบต. - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้นจึงขอ
อนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยสังเขป  ดังนี้ 

 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 สนับสนุนและเข้าโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆอ าเภอทุ่งฝน 20,000  
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต อบต. ในการพัฒนา อบต. 

โดยการแต่งตั้งคณะท างานที่มาจากภาคประชาชนและทุก
ภาคส่วน 

-  

3 ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ อบต.และมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเช่น  การเชิญตัวแทนภาค
ประชาชนเข้าร่วมการประชุม 

-  

4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซต์ของ  อบต. 
www.nachumsaemg-ud.go.th 

7,000  

5 การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการบริการประชาชน  เช่น ด้านการบริการ
ออกใบอนุญาตต่างๆด้านการบริการรับช าระภาษี ฯลฯ 

-  

6 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอทุ่งฝน 

20,000  

7 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.   300,000  
8 โครงการรณรงค์ป้องกันและสนับสนุนตั้งจุดตรวจบริการ

ประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
356,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
9 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000  
10 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี 

เราท าดีด้วยหัวใจ” 
10,000  

11 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 20,000  
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
40,000  

13 โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมีความสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

-  

14 เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง -  
 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายหมู่1-วัดป่า) 100,000  
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 (สายหมู่1-โนนจาน) 300,000  
3 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2  50,000  
4 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายหมู่ 2-ป่าช้า) 259,000  
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 (สายหลังโรงเรียน) 487,000  
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4   

(ซอยบ้านนายทองแดง  บุญพา) 
245,000  

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5   (สายข้างวัดเหว-จดถนนลูกรัง
สายบ้านถ่อนนาเพลิน) 

291,000  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัดพรหม
มาถึงรอบบ้าน) 

297,000  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
(สายหน้าวัด-หน้าโรงเรียน) 

490,000  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  
(ซอยบ้านนายทอง ทัพพิลา) 

201,000  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  
(สายหน้า รพ.สต.ซอยบ้านนางจ านงค์) 

192,000  

12 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่าวิชา  หมู่ที่ 2 240,000  
13 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 4 670,000  
14 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 6 1,072,461  
15 อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน  บ้านค าสีดา  หมู่ที่ 3 50,000  
16 อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง,  

หมู่ที่ 7 บ้านแสงสว่าง, หมู่ที่ 8 บ้านสันติธรรม 
100,000  

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโพธิ์หมู่ที่ ๑ (เส้นวัดป่าบ้าน
โพธิ์) ถึง ต าบลนาทม (โครงการเกินศักยภาพด าเนินการโดย 
อบจ.อุดรธานี) 

-  
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3. นโยบายด้านการศึกษา    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(ค่าอาหารกลางวัน) 
651,700  

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

226,100  

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

94,920  

4 โครงการจัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย ์

1,165,050  

5 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,900,000  
6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

2-5 ปี 
61,000  

7 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน -  
 

4. นโยบายด้านสวัสดิการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,285,600  
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,488,000  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 210,000  
4 โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. 200,000  
5 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 722,000  

 

5. นโยบายด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
- - -  

 

6. นโยบายด้านการกีฬา  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 200,000  
2 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 60,000  
3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 27,000  
4 โครงการแข่งขันกีฬาสานสามัคคี “ทุ่งฝนเกมส์” 27,000  
5 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและสานสัมพันธ์สภาเด็ก

และเยาวชน (ได้รับงบประมาณจากบ้านพักเด็ก จังหวัด
อุดรธานี) 

10,000  

6 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ทุ่งใหญ่คัพ” 5,000  
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7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
- - -  

 
8. นโยบายด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการก่อตั้งอ าเภอ

ทุ่งฝน 
25,000  

2 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีต่าง (ประเพณีบุญบั้งไฟ) 170,000  
3 โครงการท าบุญวันเข้าพรรษา -  
4 โครงการบายศรีสู่ขวัญ สู่ขวัญเมืองอุดรธานีและพิธีร า

บวงสรวงเพ่ือฉลองวันที่ร าลึกการก่อตั้งเมืองอุดร ปีที่ 126 
10,000  

5 เข้าร่วมร าสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษก 

9,500  

6 โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” -  
 
9. นโยบายด้านอนามัยและสุขาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (แก่อย่างมีคุณค่า ชรา

อย่างมีศักดิ์ศรี ประจ าปี 2562) 
72,000  

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดหาเวชภัณฑ์สัตว์
สนับสนุนกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค 

38,000  

3 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  ประจ าปี 2562 20,000  
4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ 2,000  
5 โครงการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจ าปีงบประมาณ 

2562 
-  

 

  ที่ประชุม   - รับทราบ 

  ประธานสภา   3.4 แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    - เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจง 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     
ได้ให้ความหมายของ “แผนการด าเนินงาน”  หมายความว่า  แผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  หมวด  5  การน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติ  ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดย
มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้   
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

- ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  
2562  โดยมีแผนงานโครงการที่จะด าเนินการ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
ทางระบายน้ า) 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ด้านหลัง
โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาค าสีดา) งบประมาณ 121,000 บาท  ระยะเวลาที่
จะด าเนินโครงการ  เดือนมีนาคม  ถึง เดือนเมษายน 2563  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  กองช่าง 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (หลังโรงเรียน
บ้านโนนสมบูรณ์)  งบประมาณ 234,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนิน
โครงการ  เดือนเมษายน  ถึง เดือนพฤษภาคม 2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองช่าง 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ) 
 1. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 1  งบประมาณ 200,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ  เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือนกันยายน 2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
 2. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 234,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ  เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือนกันยายน 2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
 3. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 600,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ  เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือนกันยายน 2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 



13 

 

 

 4. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7  งบประมาณ 234,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ  เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือนกันยายน 2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
 5. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8  งบประมาณ 234,000 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ  เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือนกันยายน 
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน (จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค) 
 1. อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านสันติธรรม 
หมู่ที่ 8  งบประมาณ 100,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือน
เมษายน  ถึง เดือนมิถุนายน 2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน) 
 1. โครงการฝึกอบรมอาชีพหรือพัฒนาฝีมือแรงงาน  งบประมาณ 
50,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือน
มีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การเสริมสร้างอาชีพเพิ่ม
รายได้) 
 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี  งบประมาณ 20,000 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมิถุนายน  ถึง เดือนกรกฎาคม  
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม 
2.3 แผนงานการเกษตร (การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์) 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้  งบประมาณ 
50,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือน
สิงหาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3.1 แผนงานการศึกษา (ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา) 
1. โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (รายหัว) 

งบประมาณ 176,800 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 
2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 

2. โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) งบประมาณ 510,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือน
ตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ             
กองการศึกษาฯ 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
งบประมาณ 118,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม 
ถึง เดือนสิงหาคม  2563  หนว่ยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 
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4. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) งบประมาณ 1,030,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 

5. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ 10,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนธันวาคม 2562  ถึง เดือนมกราคม  
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 

6. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์  งบประมาณ 80,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ 
เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
กองการศึกษาฯ 

7. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  งบประมาณ 10,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมีนาคม  ถึง เดือนพฤษภาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 

8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก งบประมาณ 10,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมีนาคม  ถึง เดือนพฤษภาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 

9. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ 
1,730,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง 
เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ) 
 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  
งบประมาณ 160,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 
ถึง เดือนธันวาคม  2562  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 2. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  
งบประมาณ 30,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 
2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนต้านยาเสพติด  งบประมาณ 
5,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมีนาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 4. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 
60,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน
มีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 5. โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาชุมแสง  งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนิน
โครงการ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กอง
การศึกษาฯ 
 6. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการอ าเภอทุ่งฝน  
งบประมาณ 40,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม ถึง 
เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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 7. จัดซื้อวัสดุกีฬา งบประมาณ 100,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนิน
โครงการ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม  2562  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษาฯ 

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณี) 

 1. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ งบประมาณ 170,000 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 2. อุดหนุนตามโครงการงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานีผ้าหมี่ขิด 
งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 
ถึง เดือนธันวาคม  2562  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 3. อุดหนุนตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการก่อตั้ง
อ าเภอทุ่งฝน งบประมาณ 40,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือน
มิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม  2562  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

3.4 แผนงานงบกลาง 

1. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 210,000 บาท  ระยะเวลา
ที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ 6,422,400 บาท  ระยะเวลาที่จะ
ด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  งบประมาณ 1,392,000 บาท  ระยะเวลาที่จะ
ด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

4. สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ 
191,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน  ถึง เดือน
ธันวาคม  2562  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

5. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ 120,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม  ถึง เดือนธันวาคม  2562  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณ 151,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

7. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  งบประมาณ 6,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา) 

 1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าสีดา  
งบประมาณ 52,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน  ถึง 
เดือนพฤษภาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 2. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล  
งบประมาณ 48,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน  ถึง 
เดือนพฤษภาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก 
คนชรา) 
 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  
งบประมาณ 3,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  
ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการ 
 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  งบประมาณ 80,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมีนาคม  ถึง เดือนเมษายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี) 
 1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ  งบประมาณ 
40,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน  ถึง เดือน
ธันวาคม  2562  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ประชาชน) 
 1. โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น  งบประมาณ 10,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน  ถึง เดือนมิถุนายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

4.2 แผนงานสาธารณสุข (การป้องกันและระงับโรคติดต่อ) 
 1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคเอดส์  
งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน  ถึง 
เดือนพฤษภาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 
 2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา้  งบประมาณ 45,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมีนาคม  ถึง เดือนเมษายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด) 
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 1. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอทุ่งฝนอย่างยั่งยืน งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลาที่จะ
ด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส านักปลัด 

5.2 แผนงานสาธารณสุข (การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน) 
 1. โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  งบประมาณ 750,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 2. โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย  งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนิน
โครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 3. จัดซื้อเวชภัณฑ์ งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนิน
โครงการ เดือนธันวาคม 2562  ถึง เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส านักปลัด 

5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (การรักษาความเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในหมู่บ้าน) 
 1. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ 30,000 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  
งบประมาณ 24,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนธันวาคม 
2562  ถึง เดือนเมษายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 3. โครงการจัดงานวัน อปพร.  งบประมาณ 5,000 บาท  ระยะเวลาที่
จะด าเนินโครงการ เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 4. โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตทางน้ า  งบประมาณ 20,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 5. โครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 
2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 6. โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.  งบประมาณ 
200,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมีนาคม  ถึง เดือน
เมษายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

7. ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงและน้ ายาเคมีใช้เติมถัง  งบประมาณ 50,000 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
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8. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  งบประมาณ 216,900 บาท  ระยะเวลา
ที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานการเกษตร (การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ) 
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ 50,000 บาท  

ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือนสิงหาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  งบประมาณ 20,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม  ถึง เดือนมิถุนายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

6.2 แผนงานเคหะชุมชน (การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของ
บ้านเมือง) 
 1. โครงการชุมชนปลอดขยะ  งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลา
ที่จะด าเนินโครงการ เดือนมิถุนายน  ถึง เดือนกรกฎาคม  2563  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ
โดยหลักธรรมมาภิบาล 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การพัฒนาศักยภาพบุคลากร) 
 1. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร  
งบประมาณ 300,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  
ถึง เดือนกุมภาพันธ์  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านงานพัสดุ  
งบประมาณ 20,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมีนาคม  ถึง 
เดือนเมษายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การปรับปรุงข้ันตอนการท างานและบริการ
ประชาชน) 
 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ 20,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 2. โครงการรับช าระภาษีนอกสถานที่  งบประมาณ 10,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 3. ค่าท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา   วิจัย  ประเมินผล  ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในการใช้บริการ  งบประมาณ 10,000 บาท  ระยะเวลาที่จะ
ด าเนินโครงการ เดือนสิงหาคม  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส านักปลัด 
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7.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การพัฒนารายได้) 
1. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งบประมาณ 100,000 

บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2562  ถึง เดือน
มกราคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

7.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ) 
 1. อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  งบประมาณ 25,000 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนพฤศจิกายน  
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
 2. การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  
งบประมาณ 300,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนตุลาคม 
2562  ถึง เดือนกันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 9,500 

บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

2. เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 9,500 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จ านวน 2 เครื่อง  

งบประมาณ 1,400 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน  ถึง 
เดือนพฤษภาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล  จ านวน 3 เครื่อง  
งบประมาณ 66,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง 
เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  จ านวน 2 เครื่อง  
งบประมาณ 5,200 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง 
เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

4. คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 
22,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือน
มีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 22,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง 
เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
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6. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 4,300 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

    2.2 แผนงานการศึกษา 
1. คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 

4,300 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 8,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ 
เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กอง
การศึกษา 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1. คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 

22,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือน
มีนาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 4,300 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 20,000 

บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนกุมภาพันธ์  
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 6,300 
บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนกุมภาพันธ์  
2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

3. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

3.1 แผนงานการศึกษา 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน 2  เครื่อง  ขนาด 18,000 บี
ทีย ู จ านวน 2  เครื่อง  งบประมาณ 180,400 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนิน
โครงการ เดือนเมษายน  ถึง เดือนมิถุนายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษาฯ 

2. ถังน้ าแบบพลาสติก  จ านวน 1  ถัง  งบประมาณ 6,400 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือนกันยายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

4.1 แผนงานการศึกษา 
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1. เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 1  เครื่อง  งบประมาณ 
11,000 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือน
กันยายน  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน  จ านวน 1  คัน  งบประมาณ 1,000,000 บาท  

ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนมกราคม  ถึง เดือนกุมภาพันธ์  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 

6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. เลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน 1  เครื่อง  งบประมาณ 7,000 บาท  

ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน  ถึง เดือนพฤษภาคม  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  จ านวน 1  เครื่อง  งบประมาณ 

13,600 บาท  ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน  ถึง เดือน
พฤษภาคม  2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1. เครื่องเจีย/ตัด  จ านวน 1  เครื่อง  งบประมาณ 5,500 บาท  
ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เดือนเมษายน  ถึง เดือนมิถุนายน  2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา 4.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

    - เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจง 

นายก อบต. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริและด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ซึ่งการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะได้รักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้า  
โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้ 

     1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
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 1.1 ก าหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิก “ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น" 

       1.2 รายงานการประชุม  
       1.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 

- ฝ่ายบริหาร  คือ นายกฯ  รองนายกฯ  ปลัด  สมาชิก  
หัวหน้าฝ่าย  ผู้อ านวยการเขต  ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต  และ
คณะเจ้าหน้าที่ 
- ฝ่ายนิติบัญญัติ  คือ ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  
เลขาประธานสภา และสมาชิกสภา    
- ผู้น าท้องถิ่น  คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  ผู้น า
ศาสนา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน   กลุ่ม
อนุรักษ์  และตัวแทนชุมชน 
1.2.2 บันทึกรายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด าเนินการสมัคร
สมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 

          (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)  
1.2.4 หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม    
และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง   

    2. จัดเอกสารการสมัคร  
เอกสารหมายเลข 1  หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก  “ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น” 
เอกสารหมายเลข 2  แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เอกสารหมายเลข 3  แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน 
    เอกสารหมายเลข 4  รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

3. จัดส่งเอกสารการสมัคร 
 ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ทางไปรษณีย์  
หรือส่งโดยตรง จ่าหน้าซองเอกสารถึงรองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 - จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องผ่านการ
ประชุมผู้บริหาร  ผู้น าท้องถิ่น  ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงได้
น าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเพ่ือลงมติในเรื่อง
ดังกล่าวและมติที่ประชุมต้องเป็นมติเอกฉันท์ จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
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ประธานสภา 4.2 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
- เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจง 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 - ตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

    กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ข้อความเดิม 

- กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล  จ านวน  1 เครือ่ง  รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561  
งบประมาณอนุมัติ  13,600 บาท 

    เปลี่ยนแปลงใหม่ 

- กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล  จ านวน  1 เครื่อง  รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ. 2561  งบประมาณอนุมัติ  13,600 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 

    ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

ข้อความเดิม 

- เครื่องเจีย/ตัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ  จ านวน  1 
เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561  งบประมาณอนุมัติ  5,500 บาท 

    เปลี่ยนแปลงใหม่ 

- เครื่องเจีย/ตัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ  จ านวน  1 
เครื่อง  รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ. 2561  งบประมาณ
อนุมัติ  5,500 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ข้อความเดิม 
- คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
จ านวน  1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561  งบประมาณอนุมัติ  20,000 บาท 

    เปลี่ยนแปลงใหม่ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล  จ านวน  1 เครือ่ง รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561  
งบประมาณอนุมัติ  20,000 บาท  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 

ประธานสภา 4.3 การโอนงบประมาณรายจ่าย 
- เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจง 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 - ตามระเบียบดังกล่าว จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

โอนลด  13,000 บาท 

กองการศึกษา 

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   

- เครื่องสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้า  
สูบน้ าได้  450 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ.2561 งบประมาณอนุมัติ 11,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 11,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 11,000 บาท งบประมาณหลังโอน – บาท 

    กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์  ปูนซีเมนต์  ทราย  
ตะปู  สังกะสี  ค้อน  เหล็กเส้น ฯลฯ  งบประมาณอนุมัติ  10,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,000  บาท    โอนลดครั้งนี้  2,000  บาท  
งบประมาณหลังโอน  8,000  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 
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    โอนเพิ่ม  13,000 บาท 
    กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล  จ านวน  1 เครื่อง รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561  
งบประมาณอนุมัติ  20,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000  บาท    
โอนเพิ่มครั้งนี้  2,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  22,000  บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 - เครื่องปั้มน้ า แรงดันคงที่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า แรงดันคงท่ี  
จ านวน  1 เครื่อง  รายละเอียดตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง  (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน - บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้  11,000  บาท งบประมาณหลังโอน  
11,000  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ    11  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 
  นายก อบต. 1. เครื่องกรองน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงช ารุด จึงขอให้ท่าน

สมาชิกสภาทุกท่านได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสงจะได้ด าเนินการหางบประมาณมาซ่อมแซมโดยด่วน 

 2. ได้รับแจ้งจากอ าเภอทุ่งฝนให้ท าการตรวจสอบและซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
เหล่าวิชา หมู่ที่ 2 ซึ่งจะลงตรวจสอบและประเมินราคาพร้อมกับกองช่างครับ 

 3. เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านร่วมพระพุทธมนต์(ชัยมงคลคาถา)และรับ
ทักขิณา ในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศรองเจ้าคณะอ าเภอชั้นเอก(รจอ.ชอ.) 
วิ. พระครูภาวนาโพธิธรรม  ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาการ
เปรียญวัดป่าบ้านโพธิ์  บ้านโพธิ์  หมู่ที่ 1 ต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  
จังหวัดอุดรธานี  เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป  การแต่งกายชุดปกติขาว 

 4. การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 
14 – 15 ธันวาคม 2562  พิธีเปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
การแต่งกาย วันที่ 14 เสื้อสีชมพู  วันที่ 15 เสื้อสีน้ าเงิน เรียนเชิญท่านสมาชิก
สภาทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังกล่าว 

 5. องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงก าลังด าเนินการของบอุดหนุนเฉพาะกิจ
จากจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการที่ของบนั้นต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

  ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
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                   (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ ์ พานเมือง    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 ( นายยุทธพงษ์  พานเมือง ) 
     เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

(ลงชื่อ)    อ่อนจันทร์  ทุมพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอ่อนจันทร์  ทุมพร) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ทึ่ 6 

(ลงชื่อ)    ปัญญา  บุญพา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4 

(ลงชื่อ)   วิภาวรรณ  ดงแสนสุข กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข) 
      สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

    
                         ตรวจถูกต้อง 
 

 
   คล่องประจันทร์   ดวงมาลัย 

              (นายคล่องประจันทร์   ดวงมาลัย) 
            ประธานสภา อบต.  

 

 


