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ค าน า 

  แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  ของเทศบาลต าบลนาในฉบับนี้  ได้
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 9  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561   ซึ่งแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  ของเทศบาลต าบลนาใน  ได้ก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาใน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการด าเนินงานฯ  
ที่มาจาก 

1) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลต าบลนาในอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาใน 
   

  เทศบาลต าบลนาใน  ขอขอบคุณ  หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอพรรณานิคมทุกแห่ง  หัวหน้า
ส่วนราชการในพ้ืนที่ต าบลนาในทุกแห่ง  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลนาในทุกคน  ที่ได้ให้ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน  เพื่อประกอบข้อมูลในการจัดท าแผนด าเนินงาน  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาในที่รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจัดท าแผน
ด าเนินงานฯ  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาในที่พิจารณาร่างแผนด าเนินงานฯ  อันเป็นประโยชน์
ต่อการจัดท าแผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  ของเทศบาลต าบลนาใน  ในครั้งนี้ 
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ส่วนที่  1  

 

บทน า 
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ส่วนท่ี  1   

1. บทน า 
 แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาใน ที่จะต้องด าเนินการบริหาร โดยน าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนาใน  พ.ศ.  2561-2565  แปลงสู่การปฏิบัติในงบประมาณประจ าปีนั้น   เพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานตามงบประมาณประจ าปีของเทศบาลต าบลนาใน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงกร ในแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาใน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาใน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินงาน) 
  2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3) โครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเก่ียวเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท าแผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 2) ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินการตามข้อ 1 
ข้างต้นแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้ง แผนงาน/โครงการ
เพ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้
แล้วเสร็จภายใน  30  วัน   นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้แจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1,2,3,4....) 
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2.  วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินการ 
  1.  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ในการบริหารงานและทิศทางการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
  2.  เพ่ือเป็นแนวทางร่างข้อก าหนดของแผนงานที่ด าเนินการจริงทั้งหมดประจ าปีงบประมาณ 
  3.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของราษฎร  ประชาคมต าบลในการใช้ตรวจสอบและการติดตามการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร  และสภาเทศบาลต าบล 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผน 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศเป็นอย่างน้อยสามสิบวัน 
4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ 
  1.  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเปูาหมายที่ปรารถนา 
  2.  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
  3.  เป็นการมองภาพรวม และทิศทางของผู้บริหาร 
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ส่วนที่  2 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ส่วนที่  2 
 

2.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณการพัฒนาท่ีด าเนินการจริง
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น (แบบ ผด. 01) 
 
2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การพัฒนาท่ีด าเนินการจริง 
       ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  
       รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีเทศบาลต าบลนาในอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น    
       (แบบ ผด. 02) 
 
2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
       ท้องถิ่น  (แบบ ผด. 02/1) 
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                                                                                    บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ         
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาใน  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชพีเสริม      
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 33.33 348,440 43.45 ทต.นาใน 
   1.2  แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 5 55.56 130,000 16.21 ทต.นาใน 
   1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 11.11 323,600 40.35 ทต.นาใน 
                                                                                รวม 9 100 802,040 100 - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านใหน้่าอยู่      
    2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14 17.07 1,289,500 6.51 ทต.นาใน 
    2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 12.20 475,000 2.40 ทต.นาใน 
    2.3  แผนงานการศึกษา 3 3.66 136,000 0.69 ทต.นาใน 
    2.4  แผนงานสาธารณสุข 16 19.51 1,438,260 7.27 ทต.นาใน 
    2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.22 200,000 1.01 ทต.นาใน 
    2.6  แผนงานเคหะและชุมชน 8 9.76 288,420 1.46 ทต.นาใน 
    2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 10.98 350,000 1.77 ทต.นาใน 
    2.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 15.85 2,959,000 14.95 ทต.นาใน 
    2.9  แผนงานการพาณิชย์ 3 3.66 151,000 0.76 ทต.นาใน 
    2.10  แผนงานงบกลาง 5 6.10 12,508,800 63.19 ทต.นาใน 
                                                                                 รวม 82 100 19,795,980 100 - 
3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น      
    3.1  แผนงานการศึกษา 14 51.85 7,008,710 91.81 ทต.นาใน 
    3.2  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 13 48.15 625,000 8.19 ทต.นาใน 
                                                                                 รวม 27 100 7,633,710 100  
4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว      
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 14.29 60,000 15.73 ทต.นาใน 
    4.1  แผนงานสาธารณสุข 4 28.57 90,000 23.60 ทต.นาใน 
    4.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 14.29 60,000 15.73 ทต.นาใน 
    4.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 7.14 91,400 23.97 ทต.นาใน 
    4.4  แผนงานการเกษตร 5 35.72 80,000 20.98 ทต.นาใน 
                                                                                รวม 14 100 381,400 100 - 
                                                                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 132 100 28,613,130 100 - 

แบบ  ผด. 01 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลนาใน 
และที่เทศบาลต าบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายแยกท่าเรือ ถึง 
สร้างอีแน๋น  บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 2 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 43 ล าดับที่ 7) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
สายแยกท่าเรือ ถึง สร้างอีแน๋น  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2  
(ตามรูปแบบของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร) 

224,840 บ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

2 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายบ้านนาย
อภิสิทธ์ิ แสนอุบล ถึง บ้านนาย
จุล  แสนอุบล บ้านผักค าภูใหม่  
หมู่ที่ 9 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 47  ล าดับที่ 
24) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
สายบ้านนายอภิสิทธ์ิ แสนอุบล 
ถึง บ้านนายจุล  แสนอุบล บ้าน
ผักค าภูใหม่ หมู่ที่ 9 
(ตามรูปแบบของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร) 

22,600 บ้านผักค าภู
ใหม่ หมู่ท่ี 9 

กองช่าง             

3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายอ่างเก็บน้ า
ห้วยเบือก  บ้านอูนดง หมู่ที่ 1 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 42 ล าดับที่ 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
สายอ่างเก็บน้ าห้วยเบือก   
บ้านอูนดง หมู่ที่ 1 
 (ตามรูปแบบของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร) 

101,000 บ้านอูนดง 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

รวม  3  โครงการ 348,440 - - - - - - - - - - -  - - 
 

แบบ  ผด. 02 
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1.2  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 50 ล าดับที่ 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม ค่าปาูย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

30,000 ในเขต
เทศบาล 

ส านักปลดัฯ             

2 โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าฝูาย
ย้อมสีเปลือกไม้ บ้านผักค าภ ู
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 52 ล าดับท่ี 12) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
ทอผ้าฝูายย้อมสเีปลือกไม้บ้าน
ผักค าภ ู

30,000 บ้านผักค าภู 
หมู่ที่ 
6,9,11 

ส านักปลดัฯ             

3 โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามบ้านอูนดง หนองไชยวาลย ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 51 ล าดับที่ 7) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
ทอผ้าย้อมคราม  บ้านอูนดง 
หนองไชยวาลย ์

30,000 บ้านอูนดง
หมู่ที่ 1 

ส านักปลดัฯ             

4 โครงการอุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร  
(หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้านนาใน  
หมู่ที่ 5  (แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
2561 -2565) หน้าท่ี 52 ล าดับ
ท่ี 9) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
(หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้านนาใน หมู่ที่ 
5 

20,000 บ้านนาใน 
หมู่ที่ 5 

ส านักปลดัฯ             

5 โครงการอุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลผลติทางการประมง  
(การท าปลาตากแห้ง)  
บ้านห้วยบุ่น   หมู่ที่ 3 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 51 ล าดับท่ี 8) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
แปรรูปทางการประมง  
(ท าปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 

20,000 บ้านห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 

ส านักปลดัฯ             

รวม  5  โครงการ 130,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองปลิง ถึง
แปลงเกษตรนายกัน วาริคิด 
บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 55 ล าดับที่ 7) 

ขนาดกว้าง 4.00  เมตร   
ยาว  600.00  เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาลต าบลนาใน  
แบบเลขท่ี 8/2556 

323,600 บ้านนาเลา 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 323,600 - - - - - - - - - - - - - - 
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2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
จ านวน  12  เดือน 

42,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             

2 โครงการจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด  ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาใน  จ านวน  
12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             

3 โครงการจ้างเหมาบริการระบบ
บันทึกข้อมูล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
ระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ  
จ านวน  12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             

4 รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่างๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเห
ทาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น และ
ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี ในพิธีการและ
วันส าคัญต่างๆตามวาระและ
โอกาสที่จ าเป็น ฯลฯ 

100,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่าย
ในการรับรองหรือเลี้ยงรบัรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก ่
1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม คา่ของขวัญ ฯลฯ
จ านวน 50,000 บาท 
2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 
30,000  บาท 
3) ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันส าคัญ
ต่างๆ ของชาติ ค่าจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชาติ ค่าจัดงาน 
กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ-
ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง
เหมาท าอาหารผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ  จ านวน  
40,000 บาท 

120,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลนาใน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 43 ล าดับที่ 7) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลนาใน 
ประกอบด้วย ค่าวสัดุที่ใช้ในการ
จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อตามแบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดพมิพ์รายช่ือ
ตามแบบพิมพ์ตา่งๆ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมอบรมเจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ผู้อ านวยการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการเลือกตั้ง 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ 

300,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             

7 โครงการสร้างจติส านึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 67 ล าดับที่ 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสร้างจิตส านึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วย  ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมน้ าดืม่ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าปาูย
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             

8 โครงการส านักงานน่าอยู่น่า
ท างาน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 68 ล าดับที่ 6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส านักงานน่าอยู่
น่าท างาน ประกอบด้วย ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

5,000  บาท เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 66 ล าดับที่ 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประกอบด้วย ค่าวสัดุ
ส านักงาน ค่าวัสดโุฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและน้ าดืม่ 
ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะและค่าที่พักใน
การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี ฯลฯ 

300,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
และซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินหรือครุภณัฑต์่างๆ ซึ่ง
เป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน 

60,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดัฯ             

11 รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่างๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเห
ทาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น และ
ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี ในพิธีการและ
วันส าคัญต่างๆตามวาระและ
โอกาสที่จ าเป็น ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองคลัง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 67 ล าดับที่ 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปรบัปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน ประกอบด้วย ค่าจ้าง
เหมาบริการคดัลอกข้อมูลจัดท า
แผนที่แม่บท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

90,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองคลัง             

13 โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียม 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 67 ล าดับที่ 5) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
เป็นเงิน 12,500 บาท
ค่าอาหารและน้ าดืม่ เป็นเงิน 
6,250 บาท ค่าวิทยากร เป็น
เงิน 1,200  บาท ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ เป็นเงิน 550 
บาท  (ทุกรายการสามารถถ่ัว
เฉลี่ยได้) 

20,500 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองคลัง             

14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินหรือ
ครุภณัฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรณีการ
จ้างเหมาค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 

30,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองคลัง             

รวม  14  โครงการ 1,289,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
ต าบลนาใน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 70 ล าดับที่ 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ในการจดั
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผูผ้่านการ
บ าบัดฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่ลงทะเบยีน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

65,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

2 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 70 ล าดับที่ 2) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ระกอบด้วย 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และน้ าดืม่ ค่าวิทยากร  ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

3 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 72 ล าดับท่ี 10) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ถังดับเพลิง ปูายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

30,000 หมู่ที่ 1-11 
สถานศึกษา
จ านวน 6 
แห่ง 

ส านักปลดั 
 

            

4 โครงการประชุมเชิงวิชาการ
ปฏิบัติหน้าท่ี อปพร. 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 70 ล าดับที่ 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ 

30,000  เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

5 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม ่
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 70 ล าดับที่ 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายประจ าจุดตรวจ ค่า
จัดท าปูายประชาสัมพันธ/์ปูาย
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

30,000 จุดตรวจ
หลักและจุด
ตรวจรอง 
จ านวน 3
จุด 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 71 ล าดับที่ 5) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายประจ าจุดตรวจ ค่า
จัดท าปูายประชาสัมพันธ/์ปูาย
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

30,000 จุดตรวจ
หลักและจุด
ตรวจรอง 
จ านวน 3
จุด 

ส านักปลดั             

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 72 ล าดับที่ 
12) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและน้ าดืม่  ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ 

100,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

8 โครงการให้ความรู้ดา้นกฎหมาย
จราจร 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 71 ล าดับที่ 7) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ และค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินหรือ
ครุภณัฑ์ต่างๆ ฯลฯ  ซึ่งเป็นกรณี
การจ้างเหมาค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 

70,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 68 ล าดับที่ 8) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ โครงสร้างขอ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ เพื่อ
จัดท าสรีถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ ซึ่งปัจจุบันมี
สภาพผุพังและเกดิสนิม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งไมร่วมถึง
ค่าซ่อมบ ารุงปกตหิรือค่าซ่อม
กลาง 

80,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  10  โครงการ 475,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.3 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างเหมาบริการงาน
การเงินและบัญช ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
งานการเงินและบญัชีและงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน  
12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่างๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินหรือ
ครุภณัฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรณีการ
จ้างเหมาค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 

30,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             

รวม  3  โครงการ 136,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่างๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ 

15,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

2 โครงการจดัหน่วยบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 75 ล าดับที่ 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจดัหน่วยบริการ
ทางแพทย์ฉุกเฉิน  ประกอบด้วย 
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

984,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 76 ล าดับที่ 6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าตรวจคณุภาพน้ าอุปโภค 
บริโภค ในชุมชน/หมู่บ้านทั้ง 
11 หมู่บ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1 -11 ส านักปลดั             

4 โครงการปูองกันแก้ไขปญัหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน
ในโรงเรียน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 76 ล าดับที่ 7) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และน้ าดืม่ ค่าวิทยากร ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ภาวะใหม่ๆ  และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 76 ล าดับที่ 5) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 75 ล าดับที่ 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประกอบด้วยคา่จัดซื้อวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

7 โครงการอาหารปลอดภัย 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 75 ล าดับที่ 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการควบคมุหนอนพยาธ ิ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 77 ล าดับที่ 9) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้นต าบล 
นาใน  ในการด าเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 2  จ านวน 
6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยบุ่น หมู่ที่ 3  จ านวน 
6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาเลา หมู่ที่ 4  จ านวน 6,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาใน หมู่ที่ 5  จ านวน 6,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาทัน หมู่ที่ 7  จ านวน 6,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
หนองผือน้อย หมู่ที่ 8  จ านวน 
6,000 บาท 
 

36,000 หมู่ที่ 
2,3,4,5,7 
และ 8 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการเด็กไทยฉลาดสมวยั
ด้วยเกลือไอโอดีน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 77 ล าดับที่ 
11) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้นต าบล 
นาใน  ในการด าเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 2  จ านวน 
3,460 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยบุ่น หมู่ที่ 3  จ านวน 
2,980 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาเลา หมู่ที่ 4  จ านวน  
4,150 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาใน หมู่ที่ 5  จ านวน  2,755 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาทัน หมู่ที่ 7  จ านวน 2,890 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
หนองผือน้อย หมู่ที่ 8  จ านวน 
3,325 บาท 
 

19,560 หมู่ที่ 
2,3,4,5,7 
และ 8 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 



 
-23- 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 78  ล าดับที่ 
13) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้นต าบล 
นาใน  ในการด าเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
อูนดง หมู่ที่ 1  จ านวน 4,160 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภู หมู่ที่ 6  จ านวน 
4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภูใหม่ หมู่ที่ 9  จ านวน 
4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
หนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10 
จ านวน 4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภู  หมู่ที่ 11  จ านวน 
4,160 บาท 
 

20,800 หมู่ที่ 
1,6,9,10,
และ 11 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการเฝูาระวัง 
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อน
วัยเรียน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 77  ล าดับที่ 
12) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้นต าบลนา
ใน  ในการด าเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 2  จ านวน 
6,040 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยบุ่น หมู่ที่ 3  จ านวน 
6,520 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาเลา หมู่ที่ 4  จ านวน 5,350 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาใน หมู่ที่ 5  จ านวน 6,745 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาทัน หมู่ที่ 7  จ านวน 6,610 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
หนองผือน้อย หมู่ที่ 8  จ านวน 
6,175 บาท 
 

37,440 หมู่ที่ 
2,3,4,5,7 
และ 8 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการเฝูาระวังโภชนาการ
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก  
0-5 ป ี
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี  78 ล าดับที่ 
14) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้นต าบล 
นาใน  ในการด าเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
อูนดง หมู่ที่ 1  จ านวน 9,990 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภู หมู่ที่ 6  จ านวน 
9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภูใหม่ หมู่ที่ 9  จ านวน 
9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
หนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10 
จ านวน 9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภู  หมู่ที่ 11  จ านวน 
9,990 บาท 
 

49,950 หมู่ที่ 
1,6,9,10,  
และ 11 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าต้านภัย 
มะเร็งเต้านม 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 77 ล าดับที่ 
10) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้นต าบล 
นาใน  ในการด าเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
อูนดง หมู่ที่ 1  จ านวน 5,850 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
หนองผือ หมู่ที่ 2  จ านวน 
4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ห้วยบุ่น หมู่ที่ 3  จ านวน 
4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาเลา หมู่ที่ 4  จ านวน 4,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาใน  หมู่ที่ 5  จ านวน 4,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภู  หมู่ที่ 6  จ านวน 
5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
นาทัน  หมู่ที่ 7  จ านวน 
4,500 บาท 

56,250 หมู่ที่ 
1,6,9,10,  
และ 11 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
หนองผือน้อย หมู่ที่ 8  จ านวน 
4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภูใหม่ หมู่ที่ 9  จ านวน 
5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
หนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10  
จ านวน 5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักค าภู  หมู่ที่ 11  จ านวน 
5,850 บาท 
 

               

14 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรค
เรื้อรังจากเจา้หน้าท่ี 
แบบบูรณาการ 

เพื่อเป็นการตดิตามผู้ปุวยโรค
เรื้อรังทุกกลุ่มอายุในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลนาใน 

34,560 หมู่บ้าน
รับผิดชอบ 
5 หมู่บ้าน 

รพ.สต. 
บ้านผักค าภ ู

            

15 โครงการพัฒนาเด็ก 0-5 ปี  
(3 ก.) 

เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 
ได้รับการกระตุ้นการตรวจ
พัฒนาการ รวมถึงไดค้วามรูเ้รื่อง
ของ 3 ก. (กิน กระต้น กระตุก) 

24,700 รพ.สต.  
บ้านผักค าภ ู

รพ.สต. 
บ้านผักค าภ ู

            

16 โครงการแพทย์แผนไทย
เคลื่อนที ่

เพื่อบริการดา้นการแพทย์แผน
ไทยในกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  
ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไป 

20,000 รพ.สต.  
บ้านผักค าภ ู

รพ.สต. 
บ้านผักค าภ ู

            

รวม  16  โครงการ 1,438,260 - - - - - - - - - - - - - - 
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2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที ่
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 79 ล าดับที่ 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณต์าม
อ านาจหน้าที่ เช่น พันธุ์พืช ยา
รักษาโรค ผ้าห่ม วสัดุ อุปโภค
บริโภคและอื่นๆ ฯลฯ 

200,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  1  โครงการ 200,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟ
กระพริบ) จุดบริเวณเสี่ยงภัย  
บ้านนาทัน  หมู่ที่ 7 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 80 ล าดับที่ 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร (ไฟกระพริบ) จดุบริเวณ
เสี่ยงภัย บ้านนาทัน  หมู่ที่ 7  
จ านวน  3  จุด  รายละเอียด
ตามแบบกรมทางหลวงชนบท 
แบบเลขท่ี ฟฟ-101/56 

72,000 บ้านนาทัน
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน สายคุ้มน้อยบัวไทย 
บ้านหนองผือน้อย  หมู่ที่ 8 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 81 ล าดับที่ 8) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน สายคุ้ม
น้อยบัวไทย บ้านหนองผือน้อย  
หมู่ที่ 8  (ตามรปูแบบของการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคจังหวัด
สกลนคร) 

30,580 บ้านหนอง
ผือน้อย  
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน สายบา้นนางเครือ  
ซ่ าสาตร์ บ้านผักค าภูใหม่   
หมู่ที่ 9 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 82 ล าดับที่ 
10) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน สายบ้าน
นางเครือ ซ่ าสาตร์  บ้านผักค าภู
ใหม ่ หมู่ที่ 9  (ตามรูปแบบของ
การไฟฟูาส่วนภูมภิาคจังหวัด
สกลนคร) 

14,400 บ้านผักค าภู
ใหม ่ 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

4 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน สายบา้นนายนิคม  
วงศรีลา  บ้านผักค าภู   
หมู่ที่ 11 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 83 ล าดับที่ 
14) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน สายบ้าน
นายนิคม วงศรีลา  บ้านผักค าภ ู
หมู่ที่ 11  (ตามรูปแบบของการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคจังหวัด
สกลนคร) 

25,800 บ้านผักค าภู  
หมู่ที ่11 

กองช่าง             

5 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน สายบา้นนายรดั   
สีเทียวไทย บ้านผักค าภูใหม ่
หมู่ที่ 9 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 82 ล าดับที่ 
11) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน สายบ้าน
นายรัด  สเีทียวไทย  บ้าน 
ผักค าภูใหม่  หมู่ที่ 9  (ตาม
รูปแบบของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร) 

28,110 บ้านผักค าภู
ใหม่  
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน สายบา้นนายบ าเพ็ญ 
กาแก้ว บ้านผักค าภูใหม่  
หมู่ที่ 9 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 82 ล าดับที่ 9) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน สายบ้าน
นายบ าเพ็ญ  กาแก้ว  บ้านผักค า
ภูใหม่  หมู่ท่ี 9  (ตามรูปแบบ
ของการไฟฟูาส่วนภมูิภาค
จังหวัดสกลนคร) 

27,330 บ้านผักค าภู
ใหม ่ 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

7 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน สายซอยหน้าวัดเขาวง 
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 80 ล าดับที่ 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน สายซอย
หน้าวัดเขาวง บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 2  (ตามรปูแบบของการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคจังหวัด
สกลนคร) 

36,470 บ้าน 
หนองผือ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

8 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน สายดงหนองแวง ถึง
ทางไปกุดน้ าใส  บ้านผักค าภู   
หมู่ที ่6 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 81 ล าดับที่ 6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน สายดง
หนองแวง ถึงทางไปกุดน้ าใส  
บ้านผักค าภู  หมู่ที่ 6  (ตาม
รูปแบบของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร) 

53,730 บ้านผักค าภู  
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

รวม  8  โครงการ 288,420 - - - - - - - - - - - - - - 
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2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 85 ล าดับที่ 6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ใน
โครงการ เช่น กระดาษ ปากกา 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

2 โครงการครอบครัวห่วงใย   
ใส่ใจผู้สูงอาย ุ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 84 ล าดับที่ 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร ค่า
จัดสถานท่ี  ค่าเช่าเครื่องเสยีง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

150,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

3 โครงการจติอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าร ิ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 87 ล าดับที่ 
13) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 85 ล าดับที่ 7) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

5 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 86 ล าดับที่ 
10) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

6 โครงการธนาคารออมความด ี
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 77 ล าดับที่ 
12) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

7 โครงการประชุมผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บา้นและ 
ส่วนราชการ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 86 ล าดับที่ 8) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 85 ล าดับที่ 5) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

9 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
และผูด้้อยโอกาส 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 84 ล าดับที่ 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  9  โครงการ 350,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่างๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
การซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยน
ยางรถจักรยานยนต์ และ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
หรือครุภณัฑต์่างๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกรณีการจ้างเหมาค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

3 ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 93 ล าดับที่ 
25) 

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
9.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลนาใน แบบเลขท่ี 
3/2562 

903,500 บ้านห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล. เดมิ 
สายคุ้มน้อยบัวไทย   
บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 103 ล าดับที่ 
64) 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 
ปูาย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ท 1-01 

236,500 บ้าน 
หนองผือ
น้อย 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

5 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล. เดมิ 
สายบ้านนายสมศักดิ์   
เทศประสิทธ์ิ  ถึงหนองกอจอ  
บ้านอูนดง  หมู่ที่ 1 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 88 ล าดับที่ 3) 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 
ปูาย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ท 1-01 

241,400 บ้าน 
อูนดง 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล. เดมิ 
สายบ้านนายปัญญา พันเพียง  
ถึง หนองไชยวาลย์ บ้าน  
หนองไชยวาลย์  หมู่ที่ 10 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 107 ล าดับที่ 
82) 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 
ปูาย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ท 1-01 

236,500 บ้าน 
หนอง 
ไชยวาลย ์
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล. เดมิ 
สายบ้านนายศรศาสตร์ โถชาลี
ถึงบ้านนายอภิชาต ถานะลุน    
บ้านผักค าภูใหม่  หมู่ที่ 9 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 104 ล าดับที่ 
68) 

ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 
ปูาย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ท 1-01 

291,600 บ้าน 
ผักค าภูใหม ่
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายบา้นนายช่ืน   
มหาวงศ ์ ถึงบ้านนายธนสิทธิ ์ 
วงศรีลา  บ้านผักค าภู หมู่ที่ 11 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 6109  ล าดับที่ 
89) 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 
ปูาย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ท 1-01 

236,500 บ้าน 
ผักค าภ ู
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

9 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล. เดมิ 
สายทางไปปุาช้าบ้านนาใน  
บ้านนาใน  หมู่ที่ 5 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 98  ล าดับที่ 
42) 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 
ปูาย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ท 1-01 

236,500 บ้านนาใน 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สาย  นพค. 26  ถึง
บ้านนายอภิรักษ์  จันทร์เพ็งเพญ็    
บ้านผักค าภู  หมู่ที่  6 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 101  ล าดับที่ 
55) 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 
ปูาย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ท 1-01 

236,500 บ้าน 
ผักค าภ ู
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

11 เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา
ได้  (ค่า K)  
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 113  ล าดับที่ 
105) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

50,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

12 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 112  ล าดับที่ 
100) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  อันได้แก่ 
การซ่อมแซมและปรับปรุงผิว
จราจรถนนทุกสายในเขต
เทศบาลต าบลนาใน หมู่ที่ 1-11
ฯลฯ 

200,000 หมู่ที่  
1 - 11 

กองช่าง             

13 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 103 ล าดับที่ 
104) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจ้าง
เอกชนเป็นผู้ออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างตาม
หลักเกณฑ์การออกแบบและ
หรือควบคุมการก่อสรา้งของ
เทศบาลต าบลนาใน 

50,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

รวม  13  โครงการ 2,959,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.8  แผนงานการพาณิชย์ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่จ้างเหมาบริการ
รายเดือน  จ านวน  12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่างๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ 

15,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
การซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยน
ยางรถจักรยานยนต์ และ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
หรือครุภณัฑต์่างๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกรณีการจ้างเหมาค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน 

40,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

รวม  3  โครงการ 151,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.9  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 115 ล าดับที่ 
1) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนไว้
กับเทศบาลต าบลนาใน 

8,760,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 115 ล าดับที่ 
2) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบเบีย้ยัง
ชีพผู้พิการที่ไดล้งทะเบียนไว้กับ
เทศบาลต าบลนาใน 

3,062,400 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 115 ล าดับที่ 
3) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล
ต าบลนาใน 

132,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเกิดขึ้น 
หรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  หรือ
มีความจ าเป็นต้องจ่าย หรือตั้ง
งบประมาณไว้แล้วแตไ่ม่พอจ่าย
หรือมีรายจ่ายที่
นอกเหนือไปจากงบประมาณที่
ได้รับอนมุัติ ตามความเหมาะสม
และการอนมุัติให้ใช้เงินส ารอง
จ่ายโดยเป็นอ านาจอนุมตัิของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 

404,400 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

5 เงินสมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุข  ท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

150,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  5  โครงการ 12,508,800 - - - - - - - - - - - - - - 
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  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดักิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 117 ล าดับที่ 
3) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม ค่าปาูย
ประชาสมัพันธ์ ค่าของขวัญและ
รางวัล ค่าวัสดุต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             

2 โครงการจ้างเหมาบริการดูแล
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอูนดง-หนองไชยวาลย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์
และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
จ านวน  12  เดือน 

96,000 ศพด.บ้าน 
อูนดง-หนอง
ไชยวาลย ์

กองการศึกษา             

3 โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะ
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 117 ล าดับที่ 
4) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย  
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม  ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดตุ่างๆ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)  
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 117 ล าดับที่ 
5) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  จดัสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 2-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราย
หัว คนละ 1,700 บาท/ป ี

419,900 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 120 ล าดับที่ 
15) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  จดัสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คน
ละ 430 บาท/ป ี

106,210 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 119  ล าดับที่ 
14) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  จดัสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ 300 บาท/ป ี

74,100 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

 
 



 
-43- 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน)  
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 119 ล าดับที่ 
12) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  จดัสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คนละ 200 บาท/ป ี

49,400 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 117  ล าดับที่ 
6) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง 6  แห่ง 
คนละ 20 บาท  จ านวน 245 
วัน 

1,210,300 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 119  ล าดับที่ 
13) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  จดัสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ 200 บาท/ป ี

49,400 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 118  ล าดับที่ 
7) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ  
(นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีต าบลนาใน ดังนี ้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 
แห่ง คนละ 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน 
-โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 6 แห่ง คนละ 7.37 
บาท จ านวน 260 วัน 

1,843,400 -ศพด. 
จ านวน 6 
แห่ง 
-โรงเรียน
ระดับ 
ประถม 
ศึกษา 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

11 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 74 ล าดับที่ 3) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่าย
เพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้
ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างมีมลูค่าเพิม่ขึ้น 
อันได้แก่  การปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ฯลฯ 

200,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

12 โครงการเข้าค่ายภาษอังกฤษ
แบบเข้มนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 121  ล าดับที่ 
18) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการฯ  ให้กับ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา
พื้นฐานท่ี 3 

กองการศึกษา             

13 โครงการแข่งขันมหกรรม
วิชาการ เฉลิมพระเกียรติศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 
3  (แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 116 ล าดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการฯ ให้กับ
ศูนย์ครือข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา
พื้นฐานท่ี 3 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหาร
กลางวัน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 120  ล าดับที่ 
17) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ให้เด็กเล็ก – 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนในเขตต าบลนาใน  
จ านวน 6 แห่ง จัดสรร 100 % 
อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 
200 วัน ดังนี้ 
1.โรงเรียนบ้านนาเลา จ านวน 
200  วัน 
2.โรงเรียนบ้านนาใน  จ านวน  
200  วัน 
3.โรงเรียนบ้านผักค าภู  จ านวน  
200  วัน 
4.โรงเรียนบ้านหนองผือ  
จ านวน  200  วัน 
5.โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน  
จ านวน  200  วัน 
6.โรงเรียนบ้านอูนดง  จ านวน  
200  วัน 

2,860,000 -โรงเรียน
ระดับ 
ประถม 
ศึกษา 
จ านวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

รวม  14  โครงการ 7,008,710               
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  3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ
สัมพันธไมตรรีะหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 125 ล าดับที่ 
4) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฯ 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหารและ
น้ าดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุต่างๆ คา่โลร่างวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

25,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย 
ยาเสพตดิ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 125 ล าดับที่ 
1) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด  ประกอบด้วย 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าน้ าดืม่
นักกีฬา ค่ากรรมการตดัสิน ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจดัซื้อถ้วย
รางวัล ค่าเช่าสถานท่ี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
 

250,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 
 

กองการศึกษา             

3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 125 ล าดับที่ 
2) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่า
เวชภัณฑ์ยา ค่าวัสดุกีฬาที่ใช้ใน
การฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

10,000 อปท. ในเขต
พื้นที่อ าเภอ
พรรณานคิม 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 125 ล าดับที่ 
3) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 
ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บา้น
ในเขตพื้นท่ีต าบลนาใน  จ านวน  
11  หมู่บา้น และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

80,000 หมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลนาใน
หมู่ที่ 1 -11 

กองการศึกษา             

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 126 ล าดับที่ 
5) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ าดืม่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดตุ่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 
 

กองการศึกษา             

6 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 127 ล าดับที่ 
10) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการเข้าค่าย 
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารสีามญั 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ให้กับ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ข้ัน
พื้นฐานท่ี 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             

7 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 
3 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 127 ล าดับที่ 
12) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 3   ให้กับศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 
3 

20,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่อง
ดนตรี (วงดุริยางค์) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 128  ล าดับที่ 
15) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่องดนตรี  (วง
ดุริยางค์)  ให้กับโรงเรียน 
ภูริทัตต์วิทยา 

40,000 โรงเรียน
ภูริทัตต์
วิทยา 

กองการศึกษา             

9 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 126 ล าดับที่ 
9) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา  ประกอบด้วย จัดซื้อ
เทียนพร้อมเชิงเทียนถวายวัดใน
เขตพื้นท่ีต าบลนาใน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

10,000 วัดในเขต
พื้นที ่
ต าบลนาใน 
 

กองการศึกษา             

10 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 126 ล าดับที่ 
6) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม  ค่าจ้าง
เหมารถยนต์  ค่าวัสดุต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 
 

กองการศึกษา             

11 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างความ
โปร่งใส 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 126  ล าดับที่ 
7) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม และสร้าง
ความโปร่งใส  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม
ค่าอาหารพร้อมน้ าค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 
 

กองการศึกษา             



 
-49- 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการส่งเสริมคณุธรรม  
จริยธรรม  บุคลากรและ
นักเรียนในกลุม่ต าบลนาใน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 121 ล าดับที่ 
11) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการส่งเสรมิ 
คุณธรรม จรยิธรรม บุคลากร
และนักเรียนในกลุ่มต าบลนาใน
ให้กับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ี 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             

13 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 128 ล าดับที่ 
13) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการอนุรักษ์
และส่งเสรมิวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้กับคณะกรรมการ 
วัดภูริทัตตถิราวาส 

50,000 วัดภูริทัตต 
ถิราวาส 

กองการศึกษา             

รวม  13  โครงการ 625,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซักซ้อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 71 ล าดับที่ 8) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการซักซ้อมแผน
ปูองกันและระงับอัคคภีัย  
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อม
น้ าดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร  และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

2 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ปูองกันไฟปุา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 134  ล าดับที่ 
1) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา  
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหารและ
น้ าดื่ม  ค่าปูายประชาสมัพันธ์ 
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  2  โครงการ 60,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 138  ล าดับที่ 
5) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม ค่าปาูย
ประชาสมัพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 แหล่งน้ าใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

2 โครงการคลองสวยน้ าใส   
คนไทยมีความสุข 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 137  ล าดับที่ 
4) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการคลองสวยน้ าใส
คนไทยมีความสุข  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและน้ าดืม่  ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อืน่ๆ ฯลฯ 

10,000 แหล่งน้ าใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

3 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 137  ล าดับที่ 
2) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการหน้าบ้านนา่มอง  
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหารและ
น้ าดื่ม  ค่าปูายประชาสมัพันธ์ 
ค่าวัสดตุ่างๆ  และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

10,000 พื้นที่ต าบล
นาใน หมู่ที่ 
1 -11 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 137  ล าดับที่ 
1) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการหมูบ่้าน 
ปลอดขยะ  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม ค่าปาูย
ประชาสมัพันธ์  ค่าวัสดุตา่งๆ   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

50,000 พื้นที่ต าบล
นาใน   
หมู่ที่ 1-11 

ส านักปลดั             

รวม  4  โครงการ 90,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 139  ล าดับที่ 
1) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการมัคคุเทศก ์
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม ค่าปาูย
ประชาสมัพันธ์  ค่าวัสดุตา่งๆ   
ค่าวิทยากร  และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงธรรมะ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 139  ล าดับที่ 
2) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะ ประกอบด้วย ค่าจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหารพร้อม
น้ าดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

40,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             

รวม  2  โครงการ 60,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ   
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 140  ล าดับที่ 
3) 
 

ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว 
3.00  เมตร  สูง  2.20  เมตร 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบล
นาใน  แบบเลขท่ี  4/2562 

91,400 บ้าน 
หนองผือ  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 91,400 - - - - - - - - - -  - - - 
 
 

4.5  แผนงานการเกษตร 
  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักพื้นท่ีสีเขียว 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 141  ล าดับที่ 
1) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักพื้นท่ีสีเขียว 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารพร้อมน้ า
ดื่ม ค่าปูายประชาสมัพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นท่ี
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 141  ล าดับที่ 
2) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารพร้อมน้ า
ดื่ม ค่าปูายประชาสมัพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

15,000 เขตพื้นท่ี
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

3 โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 141  ล าดับที่ 
3) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารพร้อมน้ า
ดื่ม ค่าปูายประชาสมัพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

15,000 เขตพื้นท่ี
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 142  ล าดับที่ 
5) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม ค่าปาูย
ประชาสมัพันธ์  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นท่ี
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

5 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด
ในชุมชน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 141  ล าดับที่ 
4) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา
น้ าจืด  ประกอบด้วย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร
พร้อมน้ าดื่ม ค่าปาูย
ประชาสมัพันธ์  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

10,000 แหล่งน้ า 
ในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  5  โครงการ 80,000 - - - -  - - - - - - - - - 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลนาใน  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้บานเลื่อนกระจก  3  ช้ัน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี  167 ล าดับที่ 
46) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก 3 ช้ัน  จ านวน 1 หลัง 
โดยมีคณุลักษณะ  ดังนี้ 
1.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  
118  เซนตเิมตร 
2.ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร 
3.ขนาดความสูงไม่น้อย 88 
เซนติเมตร   
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

6,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

2 ตู้เหล็กเก็บแฟูม  จ านวน  40 
ช่อง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 177  ล าดับที่ 
67) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
แฟูม  จ านวน 40 ช่อง จ านวน 
1 หลัง  โดยมีคณุลักษณะ  ดังนี ้
1.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  
91  เซนติเมตร 
2.ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 30 
เซนติเมตร 
3.ขนาดความสูงไม่น้อย 175 
เซนติเมตร   
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

6,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ถังน้ าไฟเบอร์กลาส  ขนาด 
ความจุ  2,500  ลิตร 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 179  ล าดับที่ 
72) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังน้ าแบบ
ไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ 
2,500 ลิตร  จ านวน 2 ใบ ๆ 
ละ 9,800 บาท  โดยคุณสมบตัิ 
ดังนี ้
-ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดท่ีจุน้ า
ได้ไม่น้อยกว่า 
-คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
-ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่า
ติดตั้ง  
-จัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ 

19,600 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

4 พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพ้ืน  
3  ขา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 170  ล าดับที่ 
52) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพัดลม
อุตสาหกรรมแบบตั้งพ้ืน   3 ขา 
จ านวน  5 เครื่อง  ๆ ละ  
5,000  บาท  โดยมี
คุณลักษณะ ขนาดไม่น้อย 30 
นิ้ว   
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

25,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม   4  โครงการ 56,600 - - - - - - - - - - - - - - 
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1.2   แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้เหล็กชนิด  2  บาน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 177  ล าดับที่ 
66) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก
ชนิด 2 บาน  จ านวน 1 หลัง
โดยมีคณุสมบัตดิังนี้ 
1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 
เซนติเมตร 
2.ขนาดลึกไม่น้อยกว่า 45  
เซนติเมตร 
3.ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  183 
เซนติเมตร 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

5,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  1  โครงการ 5,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้ล าโพงอเนกประสงค ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 157  ล าดับที่ 
19) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูล้ าโพง
แบบเคลื่อนที่  จ านวน 6  ตัว ๆ 
ละ 6,000  บาท  ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  6  แห่ง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
-ตู้ล าโพงพร้อมแอมป์ 2 ทาง 
ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
แอมป์ก าลังวัตตไ์ม่น้อยกว่า 
300 W @ 4 โฮมห ์
-แบบไร้สาย 1 คู่ ย่าน VHF 
-มีช่องต่อ  USB SD CARD และ
เล่นเพลง  MP 3 ได ้
-มีแบตเตอรี่สามารถชาร์ทในตัว
ได ้
-POWER SUPPLY : 
AC220V/50-60V ,CD 12 V 
Battery 
-มีล้อลากพร้อมมือจับสะดวกใน
การเคลื่อนย้าย  
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

36,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
จ านวน  6 
ศูนย์ 

กองการศึกษา             

รวม  1  โครงการ 36,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 



 
-60- 

 
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ถังต้มน้ าไฟฟูา  ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 ลติร 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 174  ล าดับที่ 
61) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังต้มน้ า
ไฟฟูา  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 
ลิตร  จ านวน  1  ถัง  โดยมี
คุณสมบัติดังนี ้
1.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  
30 เซนติเมตร 
2.ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 35 
เซนติเมตร 
3.ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 55 
เซนติเมตร 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

15,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  1  โครงการ 15,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 173  ล าดับที่ 
58) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  
ขาว ด า  (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter 
,Legal และ Custom 
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

2,600 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องส ารองไฟฟูา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 171  ล าดับที่ 
54) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องส ารอง
ไฟฟูา  ขนาด 1 KVA  จ านวน 2 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี 
-ก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 
KVA (600 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที   
-จัดซ้ือตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

11,600 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

3 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 177 ล าดับที่ 
68) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Gard Reader)  จ านวน  1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้
แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างด ี
-จัดซ้ือตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

700 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองคลัง             

รวม  3  โครงการ 14,900 - - - - - - - - - - - - -  
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 4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 174  ล าดับที่ 
60) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  
ขาว ด า  (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter 
,Legal และ Custom 
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

2,600 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องส ารองไฟฟูา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 173  ล าดับที่ 
59) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง 
ส ารองไฟฟูา  ขนาด 1 KVA  
จ านวน 1  เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-ก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 
1 KVA (600 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อย
กว่า 15 นาที   
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

5,800 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  2  โครงการ 8,400 - - - - - - - - - - - - - - 
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 4.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
ส าหรับประมวลผล 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 176  ล าดับที่ 
64) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับ
ประมวลผล  จ านวน 1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี ้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ดีกว่า ดังนี ้
1..ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวม
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphich 
procassimg Unit) ไม่น้อยกว่า 
10 แกน หรือ 
2.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ 
(Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.6 GHZ และมเีทคโนโลย ี

22,000 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802-11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth  
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ICT 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 170  ล าดับที่ 
51) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  
ขาว ด า  (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter 
,Legal และ Custom 
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

2,600 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 178  ล าดับที่ 
70) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Gard Reader)  จ านวน  
1 เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้
สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได ้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได ้
-สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts, 
3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็นอย่างด ี
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

700 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองการศึกษา             

รวม  3  โครงการ 25,300 - - - - - - - - - - - - - - 
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 4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องส ารองไฟฟูา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 172  ล าดับที่ 
56) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง 
ส ารองไฟฟูา  ขนาด 1 KVA  
จ านวน 1  เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-ก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 
1 KVA (600 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อย
กว่า 15 นาที   
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

5,800 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  1  โครงการ 5,800 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องส ารองไฟฟูา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 172  ล าดับที่ 
55) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง 
ส ารองไฟฟูา  ขนาด 1 KVA  
จ านวน 1  เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-ก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 
1 KVA (600 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อย
กว่า 15 นาที   
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

5,800 เทศบาล
ต าบลนาใน 

ส านักปลดั             

รวม  1  โครงการ 5,800 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค ์
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หน้าท่ี 178  ล าดับที่ 
69) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Gard Reader)  จ านวน  
1 เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้
สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได ้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได ้
-สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts, 
3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็นอย่างด ี
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT 

700 เทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 700 - - - - - - - - - - - - - - 
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5.  ครุภัณฑ์อ่ืน 
    5.1  แผนงานการพาณิชย์ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องสูบน้ า  (ซัมเมอรส์) 
ข้อ 1.  (แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
2561 -2565) หน้าท่ี 163 
ล าดับที่ 34) 
ข้อ 2.  (แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
2561 -2565) หน้าท่ี 59  
ล าดับที่ 24) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสูบน้ า 
(ซัมเมอรส์)  โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี ้
1. เครื่องสบูน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด  1.5 แรง จ านวน   1  
เครื่อง  จ านวน  18,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
2. เครื่องสบูน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด  2  แรง  จ านวน   2  
เครื่อง  จ านวน  50,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
 

68,000 ประปา
หมู่บ้านที่อยู่
ในความ
รับผิดชอบ
ของเทศบาล
ต าบลนาใน 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 68,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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ภาคผนวก 
 

 


