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องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

รูปแบบหนึ่งมีหน้าที่ในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น โดยตรงองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จึงต้องคิด วางแผนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในด้านการ
บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ 

พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยสามารถแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการน าหลักและแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการด าเนินงานพัฒนาด้วยซึ่งองค์ประกอบ
ส าคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้นั่นคือ การส ารวจ ตรวจสอบความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนก่ อนที่จะ
แปรเปลี่ยนนโยบายไปเป็นชิ้นงานใดๆ ตลอดจนการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆ หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบังเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนตอบโจทย์ความ
ต้องการของทุกฝุาย ได้อย่างตรงกับความต้องการอันแท้จริง  
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารทุกคน มุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในทุกๆด้าน ในนามของตัวแทนคณะผู้บริหาร กระผมขอขอบคุณยิ่งส าหรับทุกความ
ร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ และกระผมขอให้ค ามั่นว่า จะมุ่งเน้นท างานเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแก้ปัญหา ขจัด
ความบกพร่องเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้านให้ได้ในที่สุด 

                  

(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

 
 

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ต าบลนาทราย  ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ประมาณ  12  กิโลเมตร  มีการคมนาคมสะดวกสามารถติดต่อกับภายนอกและภายในพ้ืนที่
ได้สะดวก  โดยมีทางหลวงหมายเลข 4103  ถนนนครศร-ีปากพูน-ท่าศาลา ผ่านตอนกลางของต าบล 

 มีพ้ืนที่ประมาณ  35.42  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,138  ไร่  โดยทั่วไปเป็นพื้นที่
ราบถึงราบลุ่ม 

 ต าบลนาทราย  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จด หมู่ที่  1,8, ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 ทิศใต้ จด หมู่ที่ 2,3,4,5  ต าบลนาเคียน   อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 1,5   ต าบลปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันตก จด หมู่ที่  4,6  ต าบลท่างิ้ว  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 

 
 

 

 
 

ต าบลนาทราย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านปลายท่า นายสมควร  พิมพันธ์              ผู้ใหญ่บ้าน 094-2262180 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ าเย็น นายวัชรา  ชุมธรรม                ก านัน 083-5292636 
หมู่ที่ 3 บ้านหน้าโพธิ์ นายวิรัตน์  พูนพิพัฒน์             ผู้ใหญ่บ้าน 0818920883 
หมู่ที่ 4 บ้านเหว็ด นายอ านวยโชค  คงเสน           ผู้ใหญ่บ้าน 081-6954039 
หมู่ที่ 5 บ้านยางเตี้ย                 นายนฤนารถ เสวีพงศ์             ผู้ใหญ่บ้าน 083-5220201 
หมู่ที่ 6 บ้านนาทราย นางสุภลักษณ์  ค าปล้อง           ผู้ใหญ่บ้าน 080-1885990 
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ตามสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร์ส านักบริหารการทะเบียน  อ าเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประกอบด้วยครัวเรือน จ านวน 2,263 ครัวเรือน  ดังนี้  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ครัวเรือนทั้งหมด ชาย หญิง รวม 
1 บ้านปลายท่า 381 658 675 1,333 
2 บ้านห้วยน้ าเย็น 451 729 736 1,465 
3 บ้านหน้าโพธิ์ 436 447 451 898 
4 บ้านเหว็ด 193 326 338 664 
5 บ้านยางเตี้ย 582 795 818 1,613 
6 บ้านนาทราย 220 343 318 661 
  2,263 3,298 3,336 6,634 

 
  

 
 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 11 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ไม่มี่ความขัดแย้งใน
การบริหารงาน 

 
  

 
 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์   นายกอบต. 081-9794677 
2 นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ รองนายกอบต. 086-7394839 
3 นายวันชัย  รองพินิจ รองนายกอบต. 081-7474373 
4 นายจ าลอง ทรงวิลาศ เลขานายก 084-7459542 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายณัฎฐภรณ์  ยิ่งนคร ประธานสภาฯ 086-9454178 
2 นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ รองประธานสภาฯ 083-3906724 
3 นายฉลาด พรามนาค สมาชิกสภาฯ ม.1 084-4663834 
4 นายเวช ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.2 087-2782092 
5 นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.2 088-5018963 
6 นายอนุพงค์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 081-0770064 
7 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 086-5948533 
8 นายวินัย ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.4 081-2704208 
9 นายไมตรี ยอดมณี  สมาชิกสภาฯ ม.5 087-2826190 

10 นายพรชัย จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.5 085-8810765 
11 นายนิคม สุขบ าเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.6 083-5059381 
12 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัดอบต. เลขานุการสภาฯ 089-5935660 

 
  
 
 

 พนักงานส่วนต าบล จ านวน 21 คน และพนักงานจ้าง จ านวน 19 คน   รวมทั้งหมด 40 คน  
แบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3 ส่วน  
 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการดังนี้คือ 
  1. นายเอกรินทร์  อินทสาร   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  2. นางกชพร แก้วขวัญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  3.นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ  หัวหน้าส านักงานปลัด 

  4.นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
  5.นายนายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
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ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชานในพื้นท่ีก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ด าเนินการทบทวนและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ภายใต้แนวทางการบริหารดังนี้ 

 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 

                     
 
 

1. ส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น 
  2. เสริมสร้างความสงบเรียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3. พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4 .สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้และสวัสดิการชุมชน 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์   
  6. รักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  7. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
  8. จัดให้มีและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 
  9. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 

“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ 
             ครบถ้วนโครงสร้างพ้ืนฐาน  ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ” 

 



7 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 8 
ยุทธศาสตร์ดังนี้คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสาธารณสุข                                       
แนวทางการพัฒนา 
 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข                                                                                                                      
 1.2 ด าเนินการให้มีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการผู้ประกอบการ 
 ตลาด โรงฆ่าสัตว์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
แนวทางการพัฒนา  

    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                             
   2.2 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน            
                    ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา  
   3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบ าบัดน้ าเสีย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
   4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
   4.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา     
   5.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
   5.2 พัฒนาส่งเสริม ระบบเกษตรแบบอินทรีย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 
   6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพสอดคล้องกับ     
                                     ความต้องการของท้องถิ่น 
   6.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการบรหิารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
   8.1 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ โปร่งใส  

8.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชานในพ้ืนที่ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณโดยก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา รวม 98 โครงการ งบประมาณ 17,798,580.-บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

1.ด้านสาธารณสุข                                       5 954,710 4.00   
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

4         28,150 
 

3.20 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 109,012 2.40 
4. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 6 9,104,950 4.80 
5. ด้านเศรษฐกิจ 5 140,750 4.00 
6. ด้านการศึกษา 41 1,679,389 32.50 
7. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 19 4,865,000 15.10 
8. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 15 885,119 11.90 

รวม 98 17,798,0580 77.80 
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[ค่า] 

[ค่า] 
[ค่า] 

[ค่า] 

[ค่า] 

[ค่า] 

[ค่า] 

[ค่า] 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนงบประมำณกำรด ำเนินงำน 

ด้านสาธารณสุข 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการศึกษา 

ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการบริหารการจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถ่ิน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ค่า] 
[ค่า] 

[ค่า] 
[ค่า] 

[ค่า] 

41 

[ค่า] 

[ค่า] 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน 

ด้านสาธารณสุข 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการศึกษา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-
2565 จ านวน 98 โครงการ จากทั้งหมด 126 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.80 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และ
สนับสนุนส่งเสริมจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆประสบความส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2562 ทั้งนี้ หาก
ประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาวางแผนพัฒนาปรับปรุงด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนต าบลนาทรายในระยะ
ต่อไป 
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1.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการด าเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ส านักงานปลัด เงินรายได้ 648,000 
2.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ    
(ไข้เลือดออก,โรคพิษสุนัขบ้า) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 34,210         

3.โครงการสนับสนุนกองทุนสปสช. ส านักงานปลัด เงินรายได้ 150,000 
4.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 2,500 

5.โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6ต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุน 120,000 

 

2.การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย
ช่วงเทศกาล 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 9,000 

2.โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและ
อัคคีภัย 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 4,150 

3.โครงการจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 15,000 

4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

3.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะท่ีต้นทาง 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 32,200 

2.โครงการปลูกปุา ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัด เงินรายได้ 29,900 
3.โครงการสนับสนุนการด าเนินโครงการ 1จังหวัด
1ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 46,912 

รายละเอียดการด าเนินงาน 



12 
 

 
 
4.การพัฒนาด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อเอดส์ในต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,938,100 

2.โครงการพลังชุมชนขจัดสิ้นยาเสพติด ส านักงานปลัด เงินรายได้ 20,000 
3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 50,000 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลนาทราย ส านักงานปลัด เงินรายได้ 50,000 
5.โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรี คนชรา คน
พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส(ฝึกอบรมท าผ้าบา
ติก) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 26,850 

6.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีต าบลนา
ทราย 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 20,000 

 
5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 30,000 

2.โครงการตลาดนัดส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานปลัด เงินรายได้ - 
3.โครงการฝึกอาชีพช่างชุมชน ส านักงานปลัด เงินรายได้ 39,300 
4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกพริกไทย ส านักงานปลัด เงินรายได้ 21,450 
5.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
นาทราย(สัจจะวันละบาท) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 50,000 

 
6.การพัฒนาด้านการศึกษา 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการไหว้คร ู ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
2.โครงการออมสินของหนู ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
3.โครงการกิจกรรมวันแม่ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
4.โครงการคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย(วินัย) ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
4.โครงการจัดงานส่งเสริมการศึกษาเด็กปฐมวัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 19,700 

5.โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ส านักงานปลัด เงินรายได้ - 
6.โครงการประชุมผู้ปกครอง ส านักงานปลัด เงินรายได้ 3,000 
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โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

7.โครงการลดละเลิกขนมกรุบกรอบและบ๊ายบายขวด
นม 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 1,600 

8.โครงการพาหนูน้อยไปวัดในวันธรรมสวนะ ส านักงานปลัด เงินรายได้ - 
9.โครงการผลิตสื่อการสอน ส านักงานปลัด เงินรายได้ 6,460 
10.โครงการว่ายน้ าเป็นเล่นน้ าได้ ส านักงานปลัด เงินรายได้ 25,600 
11.โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง 
“โครงการบุญสารทเดือนสิบ” 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 13,000 

12.โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง 
“โครงการวันมาฆบูชา” 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 5,000 

13.โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ส านักงานปลัด เงินรายได้ 13,655 
14.โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ส านักงานปลัด เงินรายได้ 45,000 
15.โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต าบลนาทราย ส านักงานปลัด เงินรายได้ 25,000 
16.โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ส านักงานปลัด เงินรายได้ 36,541 
17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 26,700 

18.โครงการจ้างเหมาแม่บ้านเพ่ือปฏิบัติงานในศพด.
ต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 108,000 

19.โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว ส านักงานปลัด เงินรายได้ 10,295 
20.โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทย ส านักงานปลัด เงินรายได้ 23,795 
21.โครงการฟันสวยยิ้มใส ส านักงานปลัด เงินรายได้ 20,000 
22.โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ส านักงานปลัด เงินรายได้ 7,100 
23.โครงการนิทานสุขหรรษา ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
24.โครงการหนูน้อยสอนศิลป์ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
25.โครงการก้านกล้วยมหัศจรรย์ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
26.โครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
27.โครงการนิทานเล่มน้อยกับหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

28.โครงการ Big Cleaning Day ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
29.โครงการคัดแยกขยะ(หนูน้อยรักษ์โลก) ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
30.โครงการเยี่ยมบ้าน ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
31.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.นาทราย ส านักงานปลัด เงินรายได้ 15,000 
32.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส านักงานปลัด เงินรายได้ 94,594 
33.โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ส านักงานปลัด เงินรายได้ 10,000 
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โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

34.โครงการก่อสร้างอาคารฐานสุขภาวะเด็กปฐมวัย ส านักงานปลัด เงินรายได้ 62,500 
35.โครงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการฟ้ืนฟู
ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ (ส่งเสริมนวัตวิถีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 27,700 

36.โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 28,450 

37.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส านักงานปลัด เงินรายได้ 19,500 
38.โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 341,199 

39.โครงการขนมไทยไชยโย ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
40.โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดดอนยาง) ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 431,000 
41.โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหญ้า) ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 259,000 

 
7.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน
ล่าง-บ้านในดอน หมู่ที่ 1 

กองช่าง เงินรายได้ 378,500 

2.โครงการบุกเบิกถนนสายหนองลึก-หนองไทร หมู่ที่ 6 
(ตอนที่3) 

กองช่าง เงินรายได้ 487,000 

3.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดุล-วังม่วง หมู่ที่ 5 
(ตอนที่2) 

กองช่าง เงินรายได้ 185,000 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางเตี้ย-
ตาหมอ หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย                                                        

กองช่าง เงินรายได้ 217,000 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง
ผาด-วัดยางสูง หมู่ที่ 4 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 429,000 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง
ปัน-บ้านนายสาคร หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 292,000 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาชี-ซอย
อาจารย์ หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 216,500 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน
ล่าง-ฝายตาแย้ม หมู่ที่ 1 ต าบลนาทราย 

กองช่าง เงินรายได้ 217,000 

9.โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านนาทราย หมู่ที่ 6 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 41,000 
10.โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านเหมืองหัวเล หมู่ที่ 3 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 84,000 
11.โครงการขยายท่อเมนประปาวัดน้ าสรง หมู่ที่ 3 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 149,000 
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โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

14.โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดมะม่วงปลายแขน
แนวเขตต าบลท่างิ้ว หมู่ที่ 1 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 380,000 

15.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง-ในดอน หมู่ที่ 1 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 172,000 
16.โครงการปรับปรุงถนนสายนาชี -ซอยอาจารย์ หมู่ที่ 5 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 422,000 
17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
โพธิ์-บ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 3 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 434,000 

18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายเอียด ศาสนะกระบวน –นบยางยูง หมู่ที่ 3 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 434,000 

19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
บัว-วัดดอนยาง หมู่ที่ 5 

กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 327,000 

 
8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 

โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

1.โครงการกฎหมายน่ารู้ส าหรับประชาชน ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
2.โครงการประชุมเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสในอบต. 

ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

3.โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 2,600 

4.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 16,100 

5.โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี กองคลัง เงินรายได้ 60,000 
6.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ กองคลัง เงินรายได้ - 
7.โครงการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาทราย 

กองคลัง เงินรายได้ 200,000 

8.โครงการจ้างเหมาบุคคลด าเนินงานกิจการประปา
และขยะมูลฝอย 

กองคลัง เงินรายได้ 250,000 

9.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน 
   (ปรับปรุงประตูรั้ว) 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 80,000 

10.โครงการจ้างเหมาบุคคลด าเนินงานด้านพัสดุ กองคลัง เงินรายได้ 138,000 

11.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บค่า
น้ าประปา 

กองคลัง เงินรายได้ 50,000 
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โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จ่าย 

12.โครงการจัดงานรัฐ พิธี เ พ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 55,719 

13.โครงการปรับปรุงแก้ไขทบทวนจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 2,700 

14.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

15.โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในระบอบประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง 

ส านักงานปลัด เงินรายได้ 31,500 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอทั้งในล าคลองและระบบประปาของอบต. 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีสถานที่และอุปกรณ์ในการกักเก็บน้ า 
อุปสรรค 
(๑) ไม่สามารถน าน้ าจากแหล่งน้ าในพื้นที่ เช่น จากบ่อดินร้างมาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ 
(๒) ไม่มีสถานที่ในการก่อสร้างระบบประปาเพ่ิมเติม 
(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีทักษะความรู้ในงานที่ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า และช่วยกันดูแลระบบประปา 
(๒)  ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง 
(3) ควรจัดท าแผนการปรับปรุงซ่อมบ ารุง ระบบประปาและด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

1) การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ขาดการรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2) ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความร่วมมือในการเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนร้องขอ  ส่งข้อมูลล่าช้า ต้องมีการเร่งรัดทวงถาม ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดที่วางไว้ และส่งผลโครงการไม่ครบถ้วน ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน 

 อุปสรรค 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณที่จ ากัด    
3) ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร     
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙0 ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
3) หัวหน้าส่วนราชการควรเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ และ

สรุปข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบและเวลาที่ก าหนด 
 

............................................................................. 


