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คำนำ 

  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  ของเทศบาลตำบลนาในฉบับนี้  ได้
จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 9  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561   ซึ่งแผนการดำเนินงาน  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลตำบลนาใน  ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลนาใน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการ
ดำเนินงานฯ  ที่มาจาก 

1) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลนาในอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลนาใน 
   

  เทศบาลตำบลนาใน  ขอขอบคุณ  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรรณานิคมทุกแห่ง  หัวหน้า
ส่วนราชการในพ้ืนที่ตำบลนาในทุกแห่ง  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนาในทุกคน  ที่ได้ให้ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือประกอบข้อมูลในการจัดทำแผน การดำเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาในที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาจัดทำแผนการดำเนินงานฯ  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาในที่พิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงานฯ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  ของ
เทศบาลตำบลนาใน  ในครั้งนี้ 
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ส่วนที่  1  

 

บทนำ 
 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  1   

1. บทนำ 
 แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาใน ที่จะต้องดำเนินการบริหาร โดยนำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนาใน  พ.ศ.  2561-2565  แปลงสู่การปฏิบัติในงบประมาณประจำปีนั้น   เพื่อให้แนวทางใน
การดำเนินงานตามงบประมาณประจำปีของเทศบาลตำบลนาใน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซ้อนโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาใน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาใน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินงาน) 
  2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3) โครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเก่ียวเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 2) ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินการตามข้อ 1 
ข้างต้นแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้ง แผนงาน/โครงการ
เพ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้
แล้วเสร็จภายใน  30  วัน   นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้แจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1,2,3,4....) 

 
 

-2- 
 



 
 

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  1.  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ในการบริหารงานและทิศทางการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
  2.  เพ่ือเป็นแนวทางร่างข้อกำหนดของแผนงานที่ดำเนินการจริงทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 
  3.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของราษฎร  ประชาคมตำบลในการใช้ตรวจสอบและการติดตามการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร  และสภาเทศบาลตำบล 
 

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผน 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศเป็นอย่างน้อยสามสิบวัน 
 

4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  1.  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา 
  2.  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
  3.  เป็นการมองภาพรวม และทิศทางของผู้บริหาร 
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ส่วนที่  2 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ส่วนที่  2 
 

2.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณการพัฒนาท่ีดำเนินการจริง
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น (แบบ ผด. 01) 
 
2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริง 
       ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565  
       รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลนาในอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น    
       (แบบ ผด. 02) 
 
2.3  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
       ท้องถิ่น  (แบบ ผด. 02/1) 
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ส่วนที่ 2 
                                                                                            บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ         

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม      
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.17 372,200 1.02 ทต.นาใน 
   1.2  แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 5 3.62 120,000 0.33 ทต.นาใน 
   1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 2.17 984,400 2.69 ทต.นาใน 
                                                                                รวม 11 7.96 1,476,600 4.04 - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่      
    2.1  แผนงานงบกลาง 5 3.62 14,197,690 38.76 ทต.นาใน 
    2.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 12.32 799,000 2.18 ทต.นาใน 
    2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 7.97 310,000 0.85 ทต.นาใน 
    2.4  แผนงานการศึกษา 4 2.90 80,000 0.22 ทต.นาใน 
    2.5  แผนงานสาธารณสุข 12 8.70 1,339,000 3.66 ทต.นาใน 
    2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 3.62 230,000 0.63 ทต.นาใน 
    2.7  แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.50 161,800 0.44 ทต.นาใน 
    2.8  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4.35 120,000 0.33 ทต.นาใน 
    2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 11.59 9,619,000 26.26 ทต.นาใน 
    2.10  แผนงานการพาณิชย์ 4 2.90 251,000 0.69 ทต.นาใน 
                                                                                 รวม 82 59.47 27,107,490 74.02 - 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมท้องถิ่น      
    3.1  แผนงานการศึกษา 16 11.59 7,359,500 20.09 ทต.นาใน 
    3.2  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 10.87 360,000 0.98 ทต.นาใน 
                                                                                 รวม 31 22.46 7,719,500 21.07  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว      
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.45 40,000 0.11 ทต.นาใน 
    4.2  แผนงานสาธารณสุข 1 0.72 40,000 0.11 ทต.นาใน 
    4.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.17 136,000 0.37 ทต.นาใน 
    4.4  แผนงานการเกษตร 8 5.80 110,000 0.30 ทต.นาใน 
                                                                                รวม 14 10.14 326,000 0.89 - 
                                                                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 138 100 36,629,590 100 - 
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แบบ  ผด. 01 



 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 

และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและประปา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายบ้าน 
นายธนสิทธ์ิ วงศรีลา ถึงบ้าน
นายแหวน สีเทียวไทย  บ้าน 
ผักคำภู หมู่ที่  11 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
สายบ้านนายธนสิทธ์ิ วงศรีลา 
ถึงบ้านนายแหวน สีเทียวไทย 
บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 (ตาม
รูปแบบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร) 

190,000 บ้านผักคำภู 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายห้วยสวนป่าน  
บ้านผักคำภู หมู่ที่  11 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
สายห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู 
หมู่ที่ 11 (ตามรูปแบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
สกลนคร) 

129,000 บ้านผักคำภู 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายบ้านนาย
ปัญญา  พันเพียง  บ้านหนอง
ไชยวาลย์  หมู่ที่  10 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
สายบ้านนายปัญญา  พันเพียง 
บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10 
(ตามรูปแบบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร) 

53,200 บ้านหนอง
ไชยวาลย์ 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

รวม  3  โครงการ  372,200               
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แบบ  ผด. 02 



 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 

และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมนำ้ดื่ม ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่าย 
อื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 พื้นที่  
ทต.นาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าฝ้าย
ย้อมสีเปลือกไม้ บ้านผักคำภ ู
 

 

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
ทอผ้าฝ้ายย้อมสเีปลือกไม้บ้าน
ผักคำภ ู

30,000 บ้านผักคำภู 
หมู่ที่ 

6,9,11 

สำนักปลดั             

3 โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามบ้านอูนดง หนองไชยวาลย ์
 

 

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
ทอผ้าย้อมคราม  บ้านอูนดง 
หนองไชยวาลย ์

30,000 บ้านอูนดง
หมู่ที่ 1 

สำนักปลดั             

4 โครงการอุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร  
(หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้านนาใน  
หมู่ที่ 5   
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
(หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้านนาใน หมู่ที่ 
5 

20,000 บ้านนาใน 
หมู่ที่ 5 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 

และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการอุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลผลติทางการประมง  
(การทำปลาตากแห้ง)  
บ้านห้วยบุ่น   หมู่ที่ 3 

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
แปรรูปทางการประมง  
(ทำปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 

20,000 บ้านห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 

สำนักปลดั             

รวม  5  โครงการ  120,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 

และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายบ้านนายแว่น
ป้องศรี ถึง สามแยกถนนลูกรัง 
สายวังน้ำเย็น บ้านนาทัน  
หมู่ที ่7 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้าน
นายแว่นป้องศรี ถึง สามแยก
ถนนลูกรัง สายวังน้ำเย็น บ้าน
นาทัน หมู่ที่ 7  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,600.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จำวน 1 ป้าย ก่อสรา้งตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ. -2-
304  

301,500 บ้านนาทัน 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายปู่ตา ถึง ทาง
หลวงชนบท บ้านห้วยบุ่น  
หมู่ที่ 3 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  สายปู่ตา 
ถึง ทางหลวงชนบท บ้าน
ห้วยบุ่น หมู่ที่ 3   ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จำวน 1 ป้าย ก่อสรา้งตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ. -2-
304  

259,000 บ้านห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

3 ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายวังน้ำเย็น 
 บ้านนาเลา  หมู่ที่ 4 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  สายวังน้ำ
เย็น บ้านนาเลา หมู่ที่ 4   ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จำวน 1 ป้าย ก่อสรา้งตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ. -2-
304  

423,900 บ้านนาเลา 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

รวม  3  โครงการ  984,400               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.1  แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนไว้
กับเทศบาลตำบลนาใน 

10,426,800 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบเบีย้ยัง
ชีพผู้พิการที่ไดล้งทะเบียนไว้กับ
เทศบาลตำบลนาใน 

3,074,400 ทต.นาใน สำนักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน 

132,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

4 เงินสมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 กรณีรายได้ของ อปท. 
ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 
20 ล้านบาท 

150,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.1  แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้น 
หรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  หรือ
มีความจำเป็นต้องจ่าย หรือตั้ง
งบประมาณไว้แล้วแตไ่ม่พอจ่าย
หรือมีรายจ่ายที่
นอกเหนือไปจากงบประมาณที่
ได้รับอนมุัติ ตามความเหมาะสม
และการอนมุัติให้ใช้เงินสำรอง
จ่ายโดยเป็นอำนาจอนุมตัิของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 

414,490 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  5  โครงการ  14,197,690               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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
ดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
จำนวน  12  เดือน 

42,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 โครงการจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
ทำความสะอาด  สำนักงาน
เทศบาลตำบลนาใน  จำนวน  
12  เดือน 

96,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

3 รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเห
ทาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น และ
ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี ในพิธีการและ
วันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จำเป็น ฯลฯ 

50,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่าย
ในการรับรองหรือเลี้ยงรบัรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก ่
1) ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ฯลฯ จำนวน 
20,000 บาท 
2) ค่าเลีย้งรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย จำนวน 
20,000  บาท 
 

60,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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) ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสำคัญ
ต่าง ๆ ของชาติ ค่าจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชาติ ค่าจัดงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ-
ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง
เหมาทำอาหารผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ  จำนวน  
20,000 บาท 

               

5 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลนาใน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลนาใน
ประกอบด้วย ค่าวสัดุที่ใช้ในการ
จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อตามแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดพิมพ์รายชื่อ
ตามแบบพิมพ์ตา่ง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมอบรม ฯลฯ  

50,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการสร้างจติสำนึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วย  ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมน้ำดืม่ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

7 โครงการสำนักงานน่าอยู ่
น่าทำงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการสำนักงานน่าอยู่
น่าทำงาน ประกอบด้วย ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

5,000   ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

8 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประกอบด้วย ค่าวสัดุ
สำนักงาน  ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและน้ำดืม่ 
ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะและค่าที่พักใน
การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี ฯลฯ 

80,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
และซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินหรือครุภณัฑต์่าง ๆ ซึ่ง
เป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน 

80,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

10 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ โครงสร้างของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ 
รถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ฯลฯ 

60,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  10  โครงการ  543,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการอบรมการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหารและ
น้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณต์่าง 
ๆ สำหรับใช้ในโครงการ เช่น 
กระดาษ ปากกา  ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  1  โครงการ  20,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารงานคลัง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเห
ทาบริการอื่น ๆ ท่ีจำเป็น และ
ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี ในพิธีการและ
วันสำคัญต่าง ๆตามวาระและ
โอกาสที่จำเป็น ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน กองคลัง             

2 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการปรบัปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน ประกอบด้วย ค่าจ้าง
เหมาบริการคดัลอกข้อมูลจัดทำ
แผนที่แม่บท และคา่ใช้จ่าย   
อื่น ๆ ฯลฯ 

100,000 ทต.นาใน กองคลัง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารงานคลัง 

  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพยส์ินหรือ
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรณีการ
จ้างเหมาค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 

20,000 ทต.นาใน กองคลัง             

รวม  3  โครงการ  130,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเห
ทาบริการอื่น ๆ ท่ีจำเป็น และ
ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี ในพิธีการและ
วันสำคัญต่าง ๆตามวาระและ
โอกาสที่จำเป็น ฯลฯ 

5,000 ทต.นาใน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

            

2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ โตะ๊ 
เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ ซึ่งเป็น
กรณีการจ้างเหมาค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  

5,000 ทต.นาใน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

            

รวม  2  โครงการ  10,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานสารสนเทศ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 
งานสารสนเทศ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
งานสารสนเทศ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่จ้างเหมาบริการ
รายเดือนงานสารสนเทส 
จำนวน  12  เดือน 

96,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  1  โครงการ  96,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
ตำบลนาใน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ในการจดั
กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผูผ้่านการ
บำบัดฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่ลงทะเบยีน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  1  โครงการ  20,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ถังดับเพลิง ป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั 
 

            

2 โครงการประชุมเชิงวิชาการ
ปฏิบัติหน้าท่ี อปพร. 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ 

20,000  ทต.นาใน สำนักปลดั             

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม ่
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายประจำจุดตรวจ ค่า
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ/์ป้าย
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายประจำจุดตรวจ ค่า
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ/์ป้าย
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและน้ำดืม่  ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ 

80,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

6 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และค่า
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ  ซ่ึงเป็นกรณี
การจ้างเหมาค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 

50,000 ทต.นาใน สำนกัปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ โครงสร้างขอ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เพื่อ
จัดทำสรีถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์ ซึ่งปัจจุบันมี
สภาพผุพังและเกดิสนิม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  7  โครงการ  220,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานจราจร 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการให้ความรู้ดา้นกฎหมาย
จราจร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 โครงการอบรมอาสาสมคัร
จราจร 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานี
ตำรวจภูธรนาใน  ในการ
ดำเนินงานโครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร  
 

25,000 สถานี
ตำรวจภูธร

นาใน 

สำนักปลดั             

3 โครงการเสียสละ อุทิศตน 
เยาวชนจราจร 

จัดฝึกอบรมนักเรยีน นักศึกษา
ในท้องที่เทศบาลตำบลนาใน ให้
รู้จักกฎหมายการจราจร การใช้
รถใช้ถนนและฝึกการปฏิบตั ิ

25,000 สถานี
ตำรวจภูธร

นาใน 

สถานี
ตำรวจภูธรนาใน 

            

รวม  3  โครงการ  70,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.4  แผนงานการศึกษา  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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
ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่าง ๆ  
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่
จำเป็น  ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
อันได้แก่ ค่ารับรอง เช่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องใน
การเลีย้งรับรองรวมทั้งค่าบริการ
ด้วย และคา่ใช้จ่ายอื่นซึ่ง
จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ  

20,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.4  แผนงานการศึกษา  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพยส์ินหรือ
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรณีการ
จ้างเหมาค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 

20,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

รวม  3  โครงการ  50,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.4  แผนงานการศึกษา  : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพยส์ินหรือ
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรณีการ
จ้างเหมาค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 

30,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

รวม  1  โครงการ  30,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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
ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น  ฯลฯ 

15,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 โครงการจดัหน่วยบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการจดัหน่วยบริการ
ทางแพทย์ฉุกเฉิน  ประกอบด้วย 
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

984,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าตรวจคณุภาพน้ำอุปโภค 
บริโภค ในชุมชน/หมู่บ้านทั้ง 
11 หมู่บ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1 -11 สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการป้องกันแก้ไขปญัหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน
ในโรงเรียน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และน้ำดืม่ ค่าวิทยากร ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

5 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ภาวะใหม่ๆ  และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ  ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประกอบด้วยค่าจัดซ้ือวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

50,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  6  โครงการ  1,119,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการควบคมุหนอนพยาธ ิ
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองผือ 
หมู่ที่ 2  จำนวน 6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3  จำนวน 6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาเลา หมู่ที่ 4  จำนวน 6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาใน หมู่ที่ 5  จำนวน 6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาทัน หมู่ที่ 7  จำนวน 6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองผือ
น้อย หมู่ที ่8  จำนวน 6,000 บาท 
 

36,000 หมู่ที่ 
2,3,4,5,7 

และ 8 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการเด็กไทยฉลาดสมวยั
ด้วยเกลือไอโอดีน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองผือ 
หมู่ที่ 2  จำนวน 3,460 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3  จำนวน 2,980 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาเลา หมู่ที่ 4  จำนวน  4,150 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาใน หมู่ที่ 5  จำนวน  2,755 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาทัน หมู่ที่ 7  จำนวน 2,890 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองผือ
น้อย หมู่ที ่8  จำนวน 3,325 บาท 
 

19,560 หมู่ที่ 
2,3,4,5,7 

และ 8 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
อูนดง หมู่ที่ 1  จำนวน 4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
ผักคำภู หมู่ที่ 6  จำนวน 4,160 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
ผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9  จำนวน 4,160 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
หนองไชยวาลย์ หมู่ที ่10 จำนวน 
4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
ผักคำภู  หมู่ที่ 11  จำนวน 4,160 
บาท 
 

20,800 หมู่ที่ 
1,6,9,10,
และ 11 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการเฝ้าระวัง 
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อน
วัยเรียน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลนาใน  
ในการดำเนินโครงการฯ  ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองผือ 
หมู่ที่ 2  จำนวน 6,040 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3  จำนวน 6,520 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาเลา หมู่ที่ 4  จำนวน 5,350 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาใน หมู่ที่ 5  จำนวน 6,745 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาทัน หมู่ที่ 7  จำนวน 6,610 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองผือ
น้อย หมู่ที ่8  จำนวน 6,175 บาท 
 

37,440 หมู่ที่ 
2,3,4,5,7 

และ 8 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการเฝ้าระวังโภชนาการ
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก  
0-5 ป ี
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
อูนดง หมู่ที่ 1  จำนวน 9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
ผักคำภู หมู่ที่ 6  จำนวน 9,990 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
ผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9  จำนวน 9,990 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
หนองไชยวาลย์ หมู่ที ่10 จำนวน 
9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
ผักคำภู  หมู่ที่ 11  จำนวน 9,990 
บาท 

49,950 หมู่ที่ 
1,6,9,10,  
และ 11 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าต้านภัย 
มะเร็งเต้านม 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  ดังนี ้
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
อูนดง หมู่ที่ 1  จำนวน 5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
หนองผือ หมู่ที่ 2  จำนวน 4,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
ห้วยบุ่น หมู่ที ่3  จำนวน 4,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาเลา หมู่ที่ 4  จำนวน 4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาใน  หมู่ที ่5  จำนวน 4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
ผักคำภู  หมู่ที่ 6  จำนวน 5,850 
บาท 
-คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น 
นาทัน  หมู่ที ่7  จำนวน 4,500 
บาท 

56,250 หมู่ที่ 1, 
2,3,4,5,6,
7,8,9,10  
และ 11 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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  จำนวน 
4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9  จำนวน 
5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
หนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10  
จำนวน 5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน 
ผักคำภู  หมู่ที่ 11  จำนวน 
5,850 บาท 
 

               

รวม  6  โครงการ  220,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการครอบครัวห่วงใย   
ใส่ใจผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร ค่า
จัดสถานท่ี  ค่าเช่าเครื่องเสยีง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

40,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 โครงการความมั่นคงทางอาหาร
เกษตรปลอดภัย เพื่อความมั่นคง
ของเศรษฐกิจครัวเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าจ้าง
จัดทำสื่อวิดโิอ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที ่
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณต์าม
อำนาจหน้าที่ เช่น พันธุ์พืช ยา
รักษาโรค ผ้าห่ม วสัดุ อุปโภค
บริโภคและอื่น ๆ ฯลฯ 

150,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

5 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
และผูด้้อยโอกาส 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  5  โครงการ  230,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.7 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและประปา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 
11 ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน สายลงเขื่อนน้ำอูน บ้าน
ห้วยบุ่น หมู่ที่ 3  (ตามรูปแบบ
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดสกลนคร  จำนวน  
33,900  บาท 
2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน สายนาคำ - หนองไชย
วาลย์  บ้านห้นองไชยวาลย์  หมู่
ที่ 10  (ตามรูปแบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
สกลนคร  จำนวน  69,100  
บาท 

103,000 ทต.นาใน กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.7 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและประปา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน สายบา้นนางถอนไล 
มาตรราช ถึง บ้านนางสาคร 
ทาสีไข บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำภายในหมู่บ้าน สายบ้าน
นางถอนไล มาตรราช ถึงบ้าน
นางสาคร ทาสไีข บ้านผักคำภู 
หมู่ที่ 11 

58,800 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองช่าง             

รวม  2  โครงการ  161,800               
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าชดเชยกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นชดเชยให้กับกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน ระดับอำเภอ 
กรณีเทศบาลไม่สามารถเรียก
เก็บได้ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 โครงการจติอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำร ิ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ 

40,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

3 โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
2.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

5 โครงการธนาคารออมความด ี
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

6 โครงการประชุมผู้นำชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บา้นและ 
ส่วนราชการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ฯลฯ 

30,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  6  โครงการ  120,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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
บำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่จ้างเหมาบริการ
รายเดือน บริการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน 12 เดือน 

96,000 ทต.นาใน กองช่าง             

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ท่ีจำเป็น  
ฯลฯ 

60,000 ทต.นาใน กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 

      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
การซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยน
ยางรถจักรยานยนต์ และ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ิน
หรือครุภณัฑต์่างๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกรณีการจ้างเหมาค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน 

20,000 ทต.นาใน กองช่าง             

รวม  3  โครงการ  176,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล. เดมิ 
สายคุ้มท่าเรือ  บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 2 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ
เลขท่ี ทถ.-2-202 

230,500 บ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล. เดมิ 
สายคุ้มน้อยบัวไทย  บ้านหนอง
ผือน้อย  หมู่ที่ 8 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ
เลขท่ี ทถ.-2-202 

256,300 บ้านหนอง
ผือน้อย 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สาย น.พ.ค.26 ถึงบ้าน
นายอภิรักษ์ จันทร์เพ็งเพญ็    
บ้านผักคำภู  หมู่ที่ 6 
 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 
ป้าย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ.-2-202  

256,300 บ้านผักคำภ ู
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายซอยพิษสุวรรณ 
บ้านผักคำภู  หมู่ที่ 11 
 

ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาว 
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  ไม่น้อยกว่า 
162.50 ตารางเมตร   ก่อสรา้ง
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ.-2-
202 

106,600 บ้านผักคำภู   
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  เชื่อมต่อถนน คสล.เดมิ
สายบ้านนายปัญญา พันเพียง  
ถึงหนองไชยวาลย ์
บ้านหนองไชยวาลย์  หมู่ที่ 10 
 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือขึ้นอยู่กับสภาพ
พื้นที่  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  ไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 
ป้าย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

257,900 บ้านหนอง
ไชยวาลย ์
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน สายสี่แยกบ้านนาใน ถึง
ลำห้วยหินลาด  บ้านนาใน  
หมู่ที่ 5 
 

วาลท่อ คสล. มอก.ช้ัน 3 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.00
เมตร พร้อมท่อพัก จำนวน 21 
บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 
202.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  
ก่อสร้างตามแบบ ทต.นาใน  
แบบเลขท่ี 3/2559 

418,500 บ้านนาใน 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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  หน้าบ้านนายวรีะพงษ ์ 
เจริญรส  บ้านผักคำภูใหม่   
หมู่ที่ 9 
 

ขนาดกว้าง  20.00 เมตร กว้าง 
26.00 เมตร กว้าง 13.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.  ไม่น้อยกว่า 127 
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตำบลนาใน 

78,600 บ้าน 
ผักคำภูใหม ่

หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หน้าวัดแจ้งโพธ์ิชัย     
บ้านผักคำภูใหม่  หมู่ท่ี  9 
 

ขนาดกว้าง  42.00 เมตร กว้าง 
47.00 เมตร กว้าง 21.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.  ไม่น้อยกว่า 440 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
จำนวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตำบล 
นาใน 

263,300 บ้าน 
ผักคำภูใหม ่

หมู่ที่ 9 

กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ขุดเจาะบ่อบาดาล บา้น 
ผักคำภู หมู่ที่ 9 

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 6 นิ้ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 
1 ป้าย 

282,000 บ้าน 
ผักคำภูใหม่ 

หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

10 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  อันได้แก่ 
การซ่อมแซมและปรับปรุงผิว
จราจรถนนทุกสายในเขต  
ทต.นาใน หมู่ที่ 1-11ฯลฯ 

250,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 
 

กองช่าง             

11 เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา
ได้  (ค่า K)  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ) 

40,000 ทต.นาใน กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายทางหลวงชนบท สน. 
2052-นาทัน บ้านนาทัน  
หมู่ที่ 7 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
780.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

2,983,000 บ้านนาทัน
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

13 ก่อสร้างถนน คสล. สาย  สปก.
นาทัน - นาเลา บ้านนาทัน  หมู่
ที่ 7 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร  

4,020,000 บ้านนาทัน 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

รวม  13  โครงการ  9,443,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.10  แผนงานการพาณิชย์  : งานกิจการประปา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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
บำรุงรักษาและผลิตน้ำประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
บำรุงรักษาและผลิตน้ำประปา
หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่จ้างเหมาบริการ
รายเดือน  จำนวน  12  เดือน 

96,000 ทต.นาใน กองช่าง             

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่าง ๆ  
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ท่ี
จำเป็น  ฯลฯ 

15,000 ทต.นาใน กองช่าง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
  2.10  แผนงานการพาณิชย์  : งานกิจการประปา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
การซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยน
ยางรถจักรยานยนต์ และ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ิน
หรือครุภณัฑต์่าง ๆ ฯลฯ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นกรณีการจ้างเหมาค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน 

40,000 ทต.นาใน กองช่าง             

4 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างใน
การดำเนินงานกิจการประปา
ของเทศบาลตำบลนาใน 

100,000 ทต.นาใน กองช่าง             

รวม  4  โครงการ  251,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจ้างเหมาบริการดูแล
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอูนดง-หนองไชยวาลย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์
และงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
จำนวน  12  เดือน 

96,000 ศพด.บ้าน 
อูนดง-หนอง
ไชยวาลย ์

กองการศึกษา             

2 โครงการจดักิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมนำ้ดื่ม ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ค่าของขวัญและ
รางวัล ค่าวัสดุต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 2-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

442,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 

แห่ง 

กองการศึกษา             

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

111,800 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 

แห่ง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

78,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 

แห่ง 

กองการศึกษา             

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน)  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

52,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 

แห่ง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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  
(ค่าอาหารกลางวัน) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง 6  แห่ง    

1,337,700 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 

แห่ง 

กองการศึกษา             

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แห่ง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

52,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 

แห่ง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ  
(นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีตำบลนาใน ดังนี ้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 
แห่ง  
-โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน 6 แห่ง  

1,840,000 ศพด. และ 
โรงเรียน
ระดับ 
ประถม 
ศึกษา 

จำนวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             

10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
 
 

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

200,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 

แห่ง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
แบบเข้มนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการฯ  ให้กับ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา

พื้นฐานท่ี 3 

กองการศึกษา             

12 โครงการแข่งขันมหกรรม
วิชาการ เฉลิมพระเกียรติศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 
3   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการฯ ให้กับ
ศูนย์ครือข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา
พื้นฐานท่ี 3 

กองการศึกษา             

13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   
(ค่าอาหารกลางวัน) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ให้เด็กเล็ก – 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนในเขตตำบลนาใน  
จำนวน 6 แห่ง  
 

2,940,000 โรงเรียน
ระดับ 
ประถม 
ศึกษา 

จำนวน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจ้างครูอัตราจ้างในวิชา
ที่ขาดแคลน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งครูอัตราจ้าง
ในวิชาที่ขาดแคลน 

60,000 โรงเรียน
บ้านผักคำภ ู

โรงเรียน 
บ้านผักคำภ ู

            

15 โครงการเพื่อส่งเสริมทักษะ
อาชีพตัดผมภายในโรงเรียน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก
อาชีพเสริมให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้วิธีการตดัผมต่างๆ 

10,000 โรงเรียน
บ้านผักคำภ ู

โรงเรียน 
บ้านผักคำภ ู

            

16 โครงการพัฒนาคณุภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีที่ 6 

เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมี
ความสำคญัที่สดุ 

50,000 โรงเรียน
ภูริทัตต์
วิทยา 

โรงเรียน 
ภูริทัตต์วิทยา 

            

รวม 16 โครงการ  7,359,500               
 
 
 
 

-63- 
 

แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฯ 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหารและ
น้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุต่าง ๆ ค่าโลร่างวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย 
ยาเสพตดิ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด  ประกอบด้วย 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าน้ำดืม่
นักกีฬา ค่ากรรมการตดัสิน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจดัซื้อถ้วย
รางวัล ค่าเช่าสถานท่ี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน 
 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่า
เวชภัณฑ์ยา ค่าวัสดุกีฬาที่ใช้ใน
การฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

10,000 อปท. ในเขต
พื้นที่อำเภอ
พรรณานคิม 

กองการศึกษา             

4 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 
ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บา้น
ในเขตพื้นท่ีตำบลนาใน  จำนวน  
11  หมู่บา้น และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

60,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและน้ำดืม่ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดตุ่าง ๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน 
 

กองการศึกษา             

6 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
 
 

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

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             

7 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ 3 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 3  ให้กับศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ 3 

20,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             

รวม  7  โครงการ  150,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการตักบาตรตามรอยหลวง
ปู่มั่น ภูริทัตโต 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานโครงการตักบาตร
ตามรอยหลวงปู่มั่น ภรูิทัตโต 
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารพร้อมนำ้ดื่ม ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ ค่าวัสดุต่าง ๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 บ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 

2,8 

กองการศึกษา             

2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา  ประกอบด้วย จัดซื้อ
เทียนพร้อมเชิงเทียนถวายวัดใน
เขตพื้นท่ีตำบลนาใน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 วัด 
ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลนาใน 
 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารพร้อมนำ้ดื่ม  ค่าจ้าง
เหมารถยนต์  ค่าวัสดุต่าง ๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน 
 

กองการศึกษา             

4 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างความ
โปร่งใส 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม และสร้าง
ความโปร่งใส  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม
ค่าอาหารพร้อมนำ้ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน 
 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมชนเผา่ภไูท 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ สืบ
สานวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท  
ประกอบด้วย ค่าอาหารพร้อม
น้ำดื่ม  ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำ
ดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุ
ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

50,000 -บ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 2 
-ที่ว่าการ
อำเภอ

พรรณานคิม 

กองการศึกษา             

6 โครงการประกวดสรภัญญะ
ให้กับโรงเรียนภูริทตัต์วิทยา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณตามดครงการ
ประกวดสรภญัญะให้กับดรง
เรียนภรูิทัตต์วิทยา 

10,000 โรงเรียน
ภูริทัตต์
วิทยา 

กองการศึกษา             

7 โครงการส่งเสริมคณุธรรม  
จริยธรรม  บุคลากรและ
นักเรียนในกลุม่ตำบลนาใน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการส่งเสรมิ 
คุณธรรม จรยิธรรม บุคลากร
และนักเรียนในกลุ่มตำบลนาใน
ให้กับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ี 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย์
เครือข่าย
การศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการอนุรักษ์
และส่งเสรมิวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้กับคณะกรรมการ 
วัดภูริทัตตถิราวาส 

50,000 วัดภูริทัตต 
ถิราวาส 

กองการศึกษา             

รวม  8  โครงการ  210,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคภีัย  
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อม
น้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร  และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ป้องกันไฟป่า 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า  
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหารและ
น้ำดื่ม  ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  2  โครงการ  40,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.2  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการหมูบ่้าน 
ปลอดขยะ  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมนำ้ดื่ม ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์  ค่าวัสดุตา่ง ๆ   
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

40,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

 

สำนักปลดั             

รวม  1  โครงการ  40,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 
งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
งานส่งเสรมิการท่องเที่ยวและ
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
จำนวน  12  เดือน 

96,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

2 โครงการมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการมัคคุเทศก ์
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมนำ้ดื่ม ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์  ค่าวัสดุตา่ง ๆ   
ค่าวิทยากร  และคา่ใช้จ่าย   
อื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงธรรมะ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะ ประกอบด้วย ค่าจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหารพร้อม
น้ำดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสด ุ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

รวม  3  โครงการ  136,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.4  แผนงานการเกษตร  : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารพร้อมนำ้ดื่ม ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

20,000 แหล่งน้ำใน
เขตพื้นท่ี

ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการคลองสวยน้ำใส   
คนไทยมีความสุข 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส
คนไทยมีความสุข  ประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและน้ำดืม่  ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่าย 
อื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 แหล่งน้ำใน
เขตพื้นท่ี

ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 4.2  แผนงานการเกษตร  : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักพื้นท่ีสีเขียว 
 

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักพื้นท่ีสีเขียว 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารพร้อมน้ำ
ดื่ม ค่าป้ายประชาสมัพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

4 โครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารพร้อมน้ำ
ดื่ม ค่าป้ายประชาสมัพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

5,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 4.4  แผนงานการเกษตร  : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการหน้าบ้านนา่มอง  
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหารและ
น้ำดื่ม  ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าวัสดตุ่าง ๆ  และค่าใช้จ่าย 
อื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน  

สำนักปลดั             

6 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
 

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารพร้อมน้ำ
ดื่ม ค่าป้ายประชาสมัพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

15,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลนาใน 
      และท่ีเทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
 

  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 4.4  แผนงานการเกษตร  : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารพร้อมนำ้ดื่ม ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

8 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด
ในชุมชน 
 

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา
น้ำจืด  ประกอบด้วย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร
พร้อมน้ำดื่ม ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 แหล่งน้ำ 
ในเขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

รวม  8  โครงการ  110,000               
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แบบ  ผด. 02 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม   
จำนวน 40 ช่อง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
แฟ้ม  จำนวน 40 ช่อง   
จำนวน 1 หลัง  โดยม ี
กว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม.  
ความลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 175 ซม. 
 

6,000 ทต.นาใน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

            

รวม  1  รายการ  6,000               
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แบบ ผด.02/1 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.2   แผนงานการศึกษา  : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีรับประทาน
อาหารสำหรับเด็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดโต๊ะ 
พร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร
สำหรับเด็ก (1 ชุด ประกอบด้วย 
โต๊ะ เก้าอี้ 6 ตัว)   จำนวน 8 
ชุด ๆ ละ 3,000 บาท  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
-โต๊ะ กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.  
ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 55 ซม. 
-เก้าอี้ ที่น่ังกว้างไม่น้อยกว่า 25 
ซม.  
ลึกไม่น้อยกว่า 28 ซม.  
สูงไม่น้อยกว่า 54 ซม.  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

24,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             
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แบบ ผด.02/1 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

   1.2  แผนงานการศึกษา  : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 พัดลมตดิพนัง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพัดลมตดิ
พนัง จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 
1,500 บาท โดยมรีายละเอียด 
ดังนี ้
-ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
-ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 
ระดับ 
-ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยดัไฟฟ้า
เบอร์ 5 
 

18,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

รวม  2  รายการ  42,000               
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แบบ ผด.02/1 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม   
จำนวน 40 ช่อง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
แฟ้ม  จำนวน 40 ช่อง   
จำนวน 2 หลัง  โดยม ี
กว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม.  
ความลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 175 ซม. 
 

12,000 ทต.นาใน กองช่าง             

รวม  1  รายการ  12,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

-82- 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
2. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

2.1   แผนงานสาธารณสุข  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 
พร้อมเครื่องจ่ายแอลกอฮอล ์
ล้างมืออัตโนมตั ิ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องวัด
อุณหภูมิอินฟาเรด พร้อมเครื่อง
จ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมตัิ  
จำนวน  2  เครื่อง  โดยมี
คุณสมบัติดังนี ้
1. เมื่ออุณหภูมริ่างกายที่วัดได้
สูงกว่าค่าสญัญาณจะส่งเสยีงดัง 
2. สามารถวัดอณุหภมูิพร้อม
จ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัต ิ
3. ความจุขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 ลิตร 
4. มีหน่วยอุณห๓มิสองหน่วย : 
องศาเซลเซยีสและฟาเรนไฮด ์
5. สามารถตดิตั้งกับขาตั้ง หรือ
ติดตั้งกับฝาพนังได ้

6,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  1  รายการ  6,000               
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แบบ ผด.02/1 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับประมวลผล* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล* จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จำนวน 1 หนว่ย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือดีกวา่ ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ 
cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟฟกิ 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกวา่ 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ 

22,000 ทต.นาใน กองคลัง             
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แบบ ผด.02/1 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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

  นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจำหลกั (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 
GB  
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จำนวน 1 หนว่ย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้ 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรอืดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 
ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จำนวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI 
(IEEE802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 

               

รวม  1  รายการ  22,000               
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แบบ ผด.02/1 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
เครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ่นาที 
(ipm) 
-สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดำ-สี) ได ้

7,500 ทต.นาใน กองการศึกษา             
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แบบ ผด.02/1 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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

  -มีความละเอยีดในการแสกนสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 
600x1,200 dpi 
-มีถาดป้องเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
-สามารถถา่ยสำเนาเอกสารได้ทั้งสี
และขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 สำเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 
400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรอืดีกวา่ จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ10/100 
Basa-T หรือดีกวา่ จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi Fi (IEEe 
802.11b, g,n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 100 
แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legl 
และ Custom) 

               

รวม 1 รายการ  7,500               
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แบบ ผด.02/1 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
4. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส์) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง 
สูบน้ำ (ซัมเมอร์ส)   จำนวน 1 
เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
-เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส์)  
ขนาด 1.5 แรง   
 

18,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  1  รายการ  18,000               
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แบบ ผด.02/1 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
4. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

4.2   แผนงานการพาณิชย์  : งานกิจการประปา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

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 เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส์) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง 
สูบน้ำ (ซัมเมอร์ส)   โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. เครื่องสบูน้ำ (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 
เครื่อง  จำนวน 18,000 บาท 
2. เครื่องสบูน้ำ (ซัมเมอร์ส)  
ขนาด 2 แรง  จำนวน 2 เครื่อง 
จำนวน 50,000 บาท 
 

68,000 ทต.นาใน กองช่าง             

รวม  1  รายการ  68,000               
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แบบ ผด.02/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

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

  อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕61  ข้อ ๒๗  แผนดำเนินงานให้จัดทำให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติ ม 
และงบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
บัดนี้  เทศบาลตำบลนาใน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  ๒๕61   ข้อ 26 (2)   เทศบาล
ตำบลนาใน  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน   
   
  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                     
(นายชาติชาย  โถตันคำ) 

 นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 
 

 


