
    
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาใน 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

------------------------------ 
ดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  253  กําหนดให อปท. สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและ

รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลนาใน  จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน การจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
เทศบาลตําบลนาใน ดังนี ้

ก. วิสัยทัศน  ของเทศบาลตําบลนาใน 
“เมืองเกษตรกรรม  นําดานอาชีพเสริม สงเสริมชุมชนใหนาอยู ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลนาใน 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
2. การพัฒนาดานการพัฒนาชุมชนใหนาอยู 
3. การพัฒนาดานการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
4. การพัฒนาดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ของเทศบาลตําบลนาในกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3. แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
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5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 
7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
9. แผนงานพาณิชย 
10. แผนงานงบกลาง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5. แผนงานการเกษตร 

 ง.  การวางแผน 
เทศบาลตําบลนาใน  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 25๖1 –  

2564)  และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1-2) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการ
ชุมชน  เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป  ตอไป 
  เทศบาลตําบลนาใน ไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.  2561–2564)  เมื่อวันที่  31  
ตุลาคม  2559  โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.  2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1.ดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

80 28,666,000 81 28,844,300 81 28,844,300 81 28,844,300 

2.ดานการ
พัฒนาชุมชนให
นาอยู 

147 132,351,150 148 132,842,750 148 132,842,750 148 132,842,750 

3.ดานการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนา กีฬา 
และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

40 16,468,700 50 14,699,000 50 16,251,000 52 15,549,000 

4.ดานการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

18 560,000 18 590,000 18 590,000 18 590,000 

รวม 285 178,045,850 297 176,976,050 297 178,528,050 299 177,826,050 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 

  ผูบริหารเทศบาลตําบลนาใน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  27  กันยายน
2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ  จํานวน   96  โครงการ    งบประมาณ  
28,754,840  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 
ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 9 1,433,700 
ยุทธศาสตรที่  2  ดานพัฒนาชุมชนใหนาอยู 61 20,226,160 
ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา 
                     และวัฒนธรรมทองถิ่น 

16 6,894,980 

ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 10 200,000 
                                                           รวม 96 28,754,840 

 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลนาใน  มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อเพิ่มรายได ลด
รายจายใหแก
ประชาชน 

เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
และเพื่อจายเปน
คาใชจายในการอบรม 
หมูที่ 1-11 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองกะบง ถึง 
ขางสถานีตํารวจภธูรนาใน บาน
หนองผือนอย หมูที่ ๘ 

เงินสะสม 414,900.00 เพื่อเปนการสงเสริม
การเกษตร 

ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลงเกษตรนาย
สมศักดิ์ ถึง แปลงเกษตรนาย
พิทักษ บานผักคําภูใหม หมูที่ ๙ 

เงินสะสม 270,500.00 เพื่อเปนการสงเสริม
การเกษตร 

ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลงเกษตรนาย
จุลพงษ สุวรรณภูมิ ถึง แปลง
เกษตรนายสินสมุทร สีเทียวไทย 
บานผักคําภูใหม หมูที ่๙ 

เงินสะสม 173,300.00 เพื่อเปนการสงเสริม
การเกษตร 

ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายแปลงเกษตรนาย
ธนสิทธิ์ ถึงหวยสวนปาน บานผัก
คําภู หมูที ่๑๑ 

เงินสะสม 165,000.00 เพื่อเปนการสงเสริม
การเกษตร 

ขนาดความกวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตรสายวัดปา 
ถึงถนน สปก.อูนดง?หนองผือ 
บานอูนดง หมูที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่อใหมีไฟฟาเขาถึง
แปลงเกษตร 

ขนาดความยาว 500 
เมตร 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุมทอผา
ยอมครามบานอูนดง หนองไชย
วาลย  

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทําและมี
รายไดเสริม 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับกลุมทอผายอม
คราม บานอูนดง -
หนองไชยวาลย หมูที ่
1,10 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน กลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง (การทํา
ปลาตากแหง) บานหวยบุน  

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทําและมี
รายไดเสริม 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับกลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง
(ทําปลาตากแหง) บาน
หวยบุนและบานนาทัน 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (หนอไม
อัดปบ) บานนาใน  

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทําและมี
รายไดเสริม 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับกลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
(หนอไมอัดปบ) บาน 
นาใน หมูที่ ๕ 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลนาใน 

รายไดอื่น ๆ 100,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

อบรมสัมมนา พนกังาน 
ลูกจาง พรอมทั้งคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ในและนอกสถานที ่

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนา
ใน 

รายไดอื่น ๆ 250,000.00 เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย 

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึก
ความเปนชาต ิ
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สถาบัน
พระมหากษัตริยและ
เขาในในหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกบัการ
สรางจิตสํานึกความเปน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
รัฐธรรมนูญ และ
หลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
ใหกับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาในและ
จัดฝกอบรมตาม
นโยบายของรัฐบาล 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

รายไดอื่น ๆ 100,000.00 เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานดานแผนที่
ภาษีของเทศบาล
ตําบลนาในใหเปนไป
ตามหลักเกณฑการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

ปรับปรุงและสํารวจ
ขอมูลแผนที่ภาษีของ
เทศบาลตําบลนาในให
เปนปจจุบันและจัดทํา
แผนที่แมบทให
เรียบรอย 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมผูประกอบการ
รานคาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อเพิ่มรายไดในการ
จัดเก็บภาษีใหกับ
เทศบาลตําบลนาใน
และเพื่อสรางทัศนคต ิ
สรางความเขาใจอันดี
แกผูประกอบการ 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมใหกับ
ผูประกอบการรานคาใน
เขตเทศบาลตําบลนาใน 
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15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการสํานักงานนาอยู นา
ทํางาน 

รายไดอื่น ๆ 5,000.00 เพื่อปรับปรุงตกแตง
อาคาร จัดสถานที่ 
กําหนดรูปแบบการ
ทํางาน ปรับปรุงการ
ใหบริการ เพื่อให
สถานที่ทํางาน นาอยู 
นาทํางาน 

สงเสริมการจัดกิจกรรม 
๕ ส.ในสํานักงานและ
บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี
,สรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน,ประชาชนไดรับ
บริการที่ดีมีคุณภาพ 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

รายไดอื่น ๆ 100,000.00 จํานวนครุภัณฑ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลนาในมี
ประสิทธิภาพ 

คาใชจายในการ
บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑภายใน
สํานักงานเทศบาล 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาใน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 130,000.00 เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
หมูบาน 

เพื่อจายเปน
คาลงทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ตาม
โครงการฯ ฯลฯ และ
บําบัดและฝกอาชีพ
ใหกับผูติดยาเสพติด 
หมูที่ ๑-๑๑ 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการสรางความปรองดอง
สมานฉันท 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรักใคร 
ปรองดองสมาน
สามัคค ี 

จัดกิจกรรมหรืออบรม
และใหความรูประชาชน 
เด็ก และเยาวชนในเขต
เทศบาล  

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการประชุมเชิงวิชาการ
ปฏิบัติหนาที ่อปพร. 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อให อปพร. มี
ความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดาน
บรรเทาสาธารณภยั
ดานตางๆ เชน ไฟ
ไหม น้ําทวม ฯลฯ 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานดาน
บรรเทาสาธารณภยัดาน
ตางๆ เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยใหกับ
สมาชิก อปพร.ในเขต
เทศบาลและประชุม
ชี้แจงการปฏบิัติงาน
รวมกันกับหนวย
ราชการที่เกี่ยวของและ 
อปพร. 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติทางถนนชวงเทศกาลวันขึ้น
ปใหม 

รายไดอื่น ๆ 40,000.00 เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จัดเจาหนาทีแ่ละ 
สมาชิก อปพร. ออก
หนวยใหบริการเฝา
ระวังเหตุชวงเทศกาล  

21. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติทางถนนชวงเทศกาลวัน
สงกรานต 

รายไดอื่น ๆ 40,000.00 เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จัดเจาหนาทีแ่ละ 
สมาชิก อปพร. ออก
หนวยใหบริการเฝา
ระวังเหตุชวงเทศกาล  

22. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายจราจร 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูเรื่องเกี่ยวกับ
จราจรตางๆ 

จัดกิจกรรม อบรมให
ความรูกับประชาชน
และผูนําชุมชน จาํนวน 
๑๑ หมู ๆ ละ ๑๐ คน 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการซักซอมแผนการปองกัน
และระงับอัคคีภัย 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อเตรียมความ
พรอมการเผชิญเหตุ
ไดตลอดเวลา 

จัดฝกอบรมใหกับ
อาสาสมัครปองกันไฟ
ปาผูนําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป หมูที่ 
๑-๑๑ 
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24. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อปองกันการเกิด
อัคคีภัยภายใน
สถานศึกษาและตาม
หมูบาน 

ติดตั้งถังดับเพลิงตาม
สถานศึกษาและตาม
หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลนาใน 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดหนวยบริการทาง
แพทยฉกุเฉิน (EMS) 

รายไดอื่น ๆ 876,000.00 เพื่อบริการดาน
สาธารณสุขใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดหนวยบริการดาน
สาธารณสุขใหกับ
ประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอน 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันพิษสุนัขบาและ
แมว 

รายไดอื่น ๆ 50,000.00 เพื่อปองกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขและในแมว 

รณรงคฉีดวัคซีนสุนัข
และแมว จํานวน 
๑,๕๐๐ ตัว 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการอาหารปลอดภัย รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อใหผูประกอบการ
ผลิต/จําหนายอาหาร
ใหไดมาตรฐานที่
กําหนด  

ตรวจสารปนเปอนและ
แบคทีเรียในอาหาร 
วัตถุดิบ ผูสัมผัสอาหาร 
อบรมผูประกอบการ
จําหนายอาหารในตลาด
สด รานจําหนายอาหาร
ประกวดแผงจาํหนายใน
ตลาดสด และ
รานอาหารสะอาด
ปลอดภัย(CFGT) หมูที่ 
๑-๑๑  

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการรณรงคและปองกันโรค
ภาวะใหมๆและโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อปองกันและฟนฟู
การเกิดโรคภาวะ
ใหมๆ และโรคภาวะ
ตามฤดูกาล เชน โรค
ไขเลือดออก โรคอุจา
ระรวง ฯลฯ ใหกับ
ประชาชนตําบลนาใน 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

จัดกิจกรรมรณรงคฟนฟู
และปองกันการเกิดโรค
ภาวะใหมๆ และโรค
ภาวะตามฤดูกาล เชน 
โรคไขเลือดออก โรคอุ
จาระรวง ฯลฯ โดยการ
จัดซื้อจัดหาวัสดุเคมี 
สารเคมี เปนตน ใหกับ
ประชาชนตําบลนาใน 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าํ รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดึขึ้น มี
น้ําอุปโภค บริโภคที่
ถูกสุขอนามยั 

ดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในเขต
เทศบาลตําบลนาใน 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
เอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชน
ในโรงเรียน 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อใหเยาวชนมีความ
เกี่ยวกบัเรื่อง
เพศสัมพันธและรูจัก
วิธีปองกัน 

จัดกิจกรรม อบรมให
ความรูเกี่ยวกับเรื่อง
เพศสัมพันธในโรงเรียน 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที ่

รายไดอืน่ ๆ 40,000.00 เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนใน
กรณีตางๆ ตาม
อํานาจหนาที ่

ชวยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลนาใน
ที่ไดรับความเดือดรอน 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
(จปฐ) เพื่อการพัฒนา 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดเก็บขอมูล 
จปฐ.พรอมวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของ  

ประชาชนตําบลนาใน
จํานวน ๑๑ หมูบาน 
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33. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการสงเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อใหประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบล นา
ใน รูจักการใชจายไม
ฟุมเฟอย และ รูจัก
ออม 

อบรมใหความรูกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาใน 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการพัฒนาคนพิการและ
ผูดอยโอกาส 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อเปนการ
เสริมสรางอาชีพใหแก
คนพิการและ
ผูดอยโอกาสในและ
สามารถพึ่งตนเองได 

จัดฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัการสรางอาชีพ 
รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของ
ใหกับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาใน  

35. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการครอบครัวหวงใยใสใจ
ผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อใหบุตรหลานและ
ผูสูงอายุมีความรู
เบื้องตนในการดูแล
สุขภาพ  

จัดอบรม แนะนาํและ
สาธิตวธิีการนวดเพื่อ
บําบัด การปองกันโรค
และการดูแลรกัษาโรค
ผูสูงอายุ สําหรับญาติ/
บุตรหลาน/ผูสูงอาย ุใน
เขตเทศบาลตําบลนาใน  

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อสงเสริมอาชีพ
และเสริมสรางความ
เขมแข็งของ
ครอบครัวใหกับกลุม
สตรีในเขตเทศบาล
ตําบลนาใน 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การประกอบอาชพี
ใหกับกลุมสตรีในเขต
เทศบาลตําบลนาใน 
อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
สิทธิสตรีและบทบาท
สตรี หมูที่ ๑-๑๑  

37. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดประชุมประชาคม
ตําบลและผูนําชุมชนในตําบล 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อเปนการทบทวน
การจัดทําแผนพัฒนา
สี่ป แผนชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนได
เสนอปญหา ความ
เดือดรอน  

-อบรมใหความรู
เกี่ยวกบัการจัดทํา
แผนพัฒนาสี่ป แผน
ชุมชน การทบทวนแผน 
ใหกับประชาชน ผูนํา
ชุมชน สวนราชการ  

38. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการทองถิ่นปลอดทุจริต รายไดอื่น ๆ 30,000.00 -เพื่อใหประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลนา
ในมีความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย 
ขอมูลขาวสารในการ
ทุจริต 

-อบรมใหความรู
เกี่ยวกบัระเบียบ 
กฎหมาย ขอมูลขาวสาร
ในการทุจริต ใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาใน  

39. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการประชุมผูนําชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน และสวน
ราชการ 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 -เพื่อใหผูนําชุมชนใน
เขตเทศบาลสามารถ
จัดทําแผนชุมชนได
อยางถูกตองและเปน
การ บูรณาการในการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

-อบรมใหความรู
เกี่ยวกบัการจัดทําแผน
ชุมชนระดมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผูเขา
รับการอบรม เสนอ
ปญหา ความเดือดรอน
ของประชาชน ฯลฯ 

40. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 -เพื่อดําเนินการ
สงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป และประชุม
ประชาคมใหกับผูนํา
ชุมชน คณะกรรมการ
หมูบาน สวนราชการ
และประชาชนทัว่ไป 

-จัดฝกอบรมความรู
เกี่ยวกบัการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปและประชุม
ประชาคมตําบล ใหกับ
ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน 
สวนราชการและ
ประชาชนทั่วไป 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

41. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายนายสมศักดิ ์เทศ
ประสิทธิ์ ถึงบานดาบตํารวจ
รังสรรค สิมิงาม บานอูนดง หมูที ่
๑  

เงินสะสม 251,500.00 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร  

42. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายนายสมศักดิ ์เทศ
ประสิทธิ์ ถึง หนองกอจอ บานอู
นดง หมูที่ ๑  

เงินอุดหนุนทั่วไป 251,500.00 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 1.50 เมตร  

43. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายคุมทาเรือ บาน
หนองผือ หมูที่ ๒ 

เงินสะสม 246,600.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 
เมตร 

44. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สาย สปก.หนองผือ ? 
หวยบุน บานหนองผือ หมูที่ ๒ 

เงินสะสม 303,500.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร. พรอมไหล
ทางลกูรังขางละ 0.50 
เมตร 

45. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายหอถังประปา 
ถึง บานนายเปลี่ยน คํามะเมือง 
บานหวยบุน หมูที่ ๓ 

เงินสะสม 246,600.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 258.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายทางแยก
ศาลาริมทางกลางหมูบาน ถึง 
เขื่อนน้ําอูน บานหวยบุน หมูที่ ๓ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 246,600.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 
เมตร 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สาย ขางโรงเรียน
บานนาเลา หมูที ่๔ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 246,600.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 
เมตร 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายบานนายคําไหล 
เรือริรักษ ถึง สามแยกลงเขื่อนน้ํา
อูน บานนาเลา หมูที ่๔ 

เงินสะสม 252,300.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 
เมตร 

49. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน สายบานนายลอม 
ดวงปากดี ถึง ลําหวยโคก บาน
ผักคําภู หมูที่ ๖ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 253,900.00 -เพื่อลดปญหาน้าํ
ทวมขังและปองกัน
ไหลถนนชํารุดและสิ่ง
ปฏิกูลตามบานเรือน 

-วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
3 Ø 0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 200 
เมตร 

50. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน สายบานนายมา
โนช ถึง สี่แยก บานผักคําภู หมูที่ 
๖ 

เงินสะสม 382,900.00 -เพื่อลดปญหาน้าํ
ทวมขังและปองกัน
ไหลถนนชํารุดและสิ่ง
ปฏิกูลตามบานเรือน 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยาว 
150 เมตร 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

51. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายหนาวัดคริสต 
ถึง บานนางสาย โคตะสา บาน
นาทัน หมูที่ ๗ 

เงินสะสม 246,600.00 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 254.00 
เมตร หนา 0.15 ม 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร 

52. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายบานนายสม 
บุญโคดม ถึง สามแยก บานนา
ทัน หมูที่ ๗ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

186,700.00 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 170.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร 

53. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายคุมนอยบัวไทย 
บานหนองผือนอย หมูที ่๘ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

246,600.00 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 894.00 
เมตร หนา 0.15 ม 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร 

54. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายบานนาย
ประยงค โพธิ์ศรี ถึงบานนาย
สมพงษ ฐานะลุน บานผักคําภู
ใหม หมูที่ ๙ 

เงินสะสม 457,600.00 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร 

55. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายบานนาย
ประเสริฐ กันยาบาล ถึง บาน
นายทะชน กานบุตร บานหนอง
ไชยวาลย หมูที่ ๑๐ 

เงินสะสม 253,200.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร 

56. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายดอนปูตา ถึงซอย
บานนายศิริรัตน ศรีเทียวไทย 
บานหนองไชยวาลย หมูที่ ๑๐ 

เงินสะสม 251,500.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร 

57. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน สายหวยสวนปาน 
บานผักคําภ ูหมูที ่๑๑ 

เงินสะสม 251,500.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร 

58. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รายไดอื่น ๆ 400,000.00 เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

คาใชจายการ
บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่
ชํารุดและเสียหายของ
เทศบาล 

59. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ ๑ - 
๑๑ 

รายไดอื่น ๆ 116,300.00 เพื่อใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภค บริโภคที่
สะอาดและปลอดภยั 

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการปรับปรุง/
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน หมูที่ ๑ - ๑๑ 
เชน ซัมเมอรส ทอ
ประปา ฯลฯ 

60. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,902,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ
เบี้ยยังชีพตามชวง
อายุทีก่รมฯ กําหนด 

ผูสงูอายุตําบลนาใน หมู
ที่ ๑ ? ๑๑ 

61 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,707,200.00 เพื่อใหผูพิการไดรับ
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

ผูพิการตําบลนาใน หมู
ที่ ๑ ? ๑๑ 
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62. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

132,000.00 เพื่อใหผูปวยโรคเอดส
ไดรับเงินชวยเหลือ 

ผูปวยเอดสตําบลนาใน 
หมูที่ ๑ - ๑๑ 

63. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลนาใน 

รายไดอื่น ๆ 146,520.00 เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข
เจ็บ 

เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของ
คาบริการสาธารณสุขที่
ไดรับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาต ิ

64. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการโรงเรียน อสม.  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

82,500.00 เพื่อสงเสริมบทบาท 
อสม. ใหปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธภิาพ 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํ
หมูบาน (อสม.) จํานวน 
๑๑ หมูบาน 

65. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภยัฝายพล
เรือน  

รายไดอื่น ๆ 110,000.00 เพื่อฝกอบรมทบทวน 
อปพร. และเตรียม
ความพรอมตอ สา
ธารณภัยตางๆ  

สมาชิก อปพร. หมูที ่๑-
๑๑ /เจาหนาที่เทศบาล 

66. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงดัน
สูง/ต่ําและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
บานหนองผือ หมูที่ ๒ และบาน
นาใน หมูที่ ๕ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

899,640.00 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว,
เพื่อใหแสงสวางแก
นักทองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยม
ชมและกราบเจดียหลวงปู
มั่น,เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขนาดความยาว 2,000 
เมตร  

67. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการสนับสนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือหรือการจางของ
หนวยบรหิารราชการสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตาม
โครงการที่เสนอขอ 

68. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการรวมน้ําใจตานภัยยาม
ยาก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อชวยเหลือบรรเทา
ทุกขผูประสบภยั ผู
ยากไร ผูดอยโอกาส  

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับกิ่งกาชาดอําเภอ
พรรณานิคม ตาม
โครงการที่เสนอขอ 

69. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายคลองระบาย
น้ําอางเก็บน้ําหวยหินลาด บาน
นาใน หมูที่ 5 

เงินสะสม 296,300.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสราง
ของทองถิ่นแบบเลขที่ 
ท. 1-01 

70. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางเขาเมรุ บาน
ผักคําภูใหม หมูที ่9 

เงินสะสม 492,000.00 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 240.00เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางขางละ 
0.50 เมตร กอสราง
ตามแบบมาตรฐานงาน
กอสรางของทองถิ่น
แบบเลขที่ ท. 1-01 

71. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อสนับสนุนใหเด็ก
เห็นความสําคัญในวัน
เด็กแหงชาต ิ

จัดกิจกรรมใหเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 
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72. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขัน/ประกวดทกัษะ
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหได
มาตรฐานตาม
หลักสูตร 

แขงขันทักษะวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และจัดแสดงผลงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบล  
นาใน 

73. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)  

เงินอุดหนุนทั่วไป 357,000.00 เพื่อเปนการ
พัฒนาการเด็กใหครบ
ทั้ง ๔ ดาน 

เปนคาใชจายในการ
จัดการเรียนการสอน 
เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ จํานวน ๖ ศูนย 

74. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,029,000.00 เพื่อใหเด็กมี
สุขอนามัยที่สมบูรณ 
แข็งแรง 

เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๖ แหง 

75. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาอาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนทั่วไป 1,806,980.00 เพื่อใหเด็กมี
สุขอนามัยที่สมบูรณ 
แข็งแรง 

เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม (นม) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ 
แหง และโรงเรียน
จํานวน ๖ แหง 

76. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รายไดอื่น ๆ 200,000.00 เพื่อใหทรัพยสินทาง
ราชการใชงานได
ตามปกต ิ

คาใชจายเพื่อปรับปรุง
ซอมแซมที่ดิน 
สิ่งกอสราง เชน อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ฯลฯ 

77. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาตานภยัยา
เสพติด 

รายไดอื่น ๆ 200,000.00 เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชน เขารวม
การแขงขันกีฬาและ
ไมไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตําบลนาใน 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

78. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ 

รายไดอื่น ๆ 100,000.00 เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธไมตรีระหวาง 
อปท. ในเขตอําเภอ
พรรณานิคม 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ระหวาง อปท. ในเขต
อําเภอพรรณานิคม 

79. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการเลนกีฬา เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 สงเสริมใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย มี
สุขภาพรางกายให
แข็งแรง  

จัดซื้ออุปกรณกีฬาไว
ประจําหมูบาน จํานวน 
๑๑ ชุด และเทศบาล
ตําบลนาใน จาํนวน ๑ 
ชุด 

80. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธไมตรีระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 สงเสริมใหเด็กไดออก
กําลังกายเสริมสราง
สุขภาพรางกายให
เขมแข็งรูจักแพ ชนะ 
และการใหอภัย 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ จํานวน ๖ ศูนย 

81. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อแกไขปญหาดาน
อาชญากรรม โรค
เอดส การละเมิดสิทธิ
เด็กและเยาวชน ฯลฯ 

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 

82. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและทะนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน วิ
สาขบูชา 

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 เพื่อฟนฟูและสืบสาน
ประเพณีการจัดงาน
วันวิสาขบูชาจังหวัด
สกลนครใหคงอยู
สืบไป 

บุคลากรของเทศบาล
และประชาชนในเขต
เทศบาลเขารวมขบวน
แห ณ ลานรวมใจไท
สกล และอื่นๆ ฯลฯ 
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83. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา 

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 เพื่อสงเสริมประเพณี
อันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป 

ถวายเทียนพรรษาตาม
วัดตางๆ ในเขตเทศบาล 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

84. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,892,000.00 จํานวนเด็กเล็ก ศพด. 
และเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
ในเขตพื้นที่ ทต.นาใน 
ที่ไดรับอาหาร
กลางวัน 

จํานวนเด็กเล็ก ศพด. 
และเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในเขต
พื้นที่ ทต.นาใน ที่ไดรับ
อาหารกลางวัน ,เด็ก
นักเรียนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๖ 
แหง 

85. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันมหกรรมทาง
วิชาการเฉลิมพระเกียรติศูนย
เครือขายการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่
๓ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อใหครูและ
นักเรียนมี
ประสบการณในการ
ประกวดแขงขันทาง
วิชาการ 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
๓ 

86. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการอนุรักษและสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อสงเสริมประเพณี
อันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไปและ
รําลึกถึงบูรพาจารย
พระอาจารยมั่น 
ภริทตัตเถระ 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองผือ 
หมูที่ ๒ และ หมูที ่๘ 

87. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อปองกันไมใหไฟ
ไหมปาชุมชน 

จัดอบรมใหความรูกบั
อาสาสมัครปองกันไฟ
ปาในเขตเทศบาล 
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

88. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหมูบานปลอดขยะ รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อสงเสริมและปลูก
จิตสํานึก การคัดแยก
ขยะรีไซเคิลใน
หมูบานและใหเปน
เครือขายของหมูบาน
อยางตอเนื่อง 

สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะใน
หมูบานใหเปนเครือขาย
การคัดแยกขยะจาก
หมูบานอยางตอเน่ือง
และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
หมูที่ ๑ -๑๑ 

89. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหนาบานนามอง รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนดูแล รักษา
และปรับภูมิทัศนบาน
ของตัวเองใหสะอาด
สะอาน นามอง 

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ หมู
ที่ ๑- ๑๑ 

90. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการมัคคุเทศกทองถิ่น รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลนาใน
และเพื่อแนะนาํ
สถานที่ทองเที่ยวใน
ตําบล 

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 

91. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาต ิ

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติในเขต
เทศบาลตําบลนาใน 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
แหลงเที่ยวในเขต
เทศบาลตําบลนาใน
ใหกับหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน ชุมชน ฯลฯใน
จังหวัดสกลนคร 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

92. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทย
มีความสุข 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 เพื่อปรับปรุงลําหวย 
ลําคลอง แหลงนํ้า
สาธารณะ และกาํจัด
วัชพืช  

จัดกิจกรรมโดยการ
กําจัดวัชพืช ในลําคลอง 
ลําหวย และแหลงน้ํา
สาธารณะในเขตพื้นที่
เทศบาลและคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ 

93. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักษพื้นที่สีเขียว 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 เพื่อรณรงคการรักษา
สภาพแวดลอม และ
ลดภาวะโลกรอน 

ลดปริมาณขยะและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวดวยการ
ปลูกตนไมและลดการใช
พลังงาน และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ 

94. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการปลูกหญาแฝก รายไดอื่น ๆ 15,000.00 เพื่ออนุรักษแหลงน้ํา
และสามารถเก็บกัก
น้ําไวใชตลอดเวลา 

จัดกิจกรรมปลูกหญา
แฝก โดยการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุอปุกรณและ
จางเหมาแรงงาน ฯลฯ 

95. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษปาชุมชน รายไดอื่น ๆ 15,000.00 เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยู 

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

96. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษพันธุปลาน้ําจืด
ในชุมชน 

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 เพื่ออนุรักษพันธุปลา
และเพิ่มพันธุปลาใน
แหลงน้ําธรรมชาต ิ

จัดซื้อพันธุปลาเพือ่
ปลอยแพรพันธุ อางเก็บ
น้ําหวยเบือก หมู ๑,๑๐ 
หนองสังวาลย หมู ๒ 
ฯลฯ 

 
 
 
 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลนาใน  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  

โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  96  โครงการ  จํานวนเงิน 25,983,747 บาท  มีการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน  88  โครงการ  จํานวนเงิน  24,891,447  ลานบาท  สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการเกษตร
และดานอาชีพเสริม 

8 1,417,700 8 1,002,800 

ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนา
ชุมชนใหนาอยู 

61 18,499,655 58 17,887,255 

ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และ
วัฒนธรรมทองถิน่ 

16 5,945,252.10 16 5,945,252.10 

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

10 121,140 6 56,140 

รวม 96 25,983,747.10 88 24,891,447.10 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลนาใน  ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี 
ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 30,000.00 10200/2561 27/09/2561 2 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สาย
หนองกะบง ถึง ขาง
สถานีตํารวจภูธรนา
ใน บานหนองผือ  
หมูที่ 8 

เงินสะสม 419,900.00 ทําสัญญาแลว
ยังไมเบิกจาย 

- - - 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สาย
แปลงเกษตรนาย
สมศักดิ์ ถึง แปลง
เกษตรนายพิทกัษ 
บานผักคําภูใหม หมู
ที่ ๙ 

เงินสะสม 270,500.00 267,800.00 259/2561 26/12/2560 30 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สาย
แปลงเกษตรนายจุล
พงษ สุวรรณภูมิ ถึง 
แปลงเกษตรนายสิน
สมุทร สีเทียวไทย 
บานผักคําภูใหม หมู
ที่ ๙ 

เงินสะสม 173,300.00 171,600.00 260/2561 26/12/2560 30 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายแปลง
เกษตรนายธนสิทธิ์ 
ถึงหวยสวนปาน 
บานผักคําภ ูหมูที ่
๑๑ 

เงินสะสม 165,000.00 163,400.00 258/2561 26/12/2560 30 

6 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําเขาสู
พื้นที่แปลงเกษตร
สายวัดปา ถึงถนน 
สปก.อูนดง -หนอง
ผือ บานอูนดง หมูที่ 
1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 300,000.00 232/2561 08/12/2560 30 

7 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน
กลุมทอผายอมคราม
บานอูนดง หนองไชย
วาลย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 1033/2561 27/09/2561 1 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

8 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน 
กลุมแปรรูปผลผลิต
ทางการประมง (การ
ทําปลาตากแหง) 
บานหวยบุน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 20,000.00 654/2561 14/09/2561 2 

9 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน
กลุมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
(หนอไมอัดปบ) บาน
นาใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 955/2561 14/09/2561 2 

10 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลนาใน 

รายไดอื่นๆ 100,000.00 26,400.00 โครงการอบรมฯ 26/12/2560 2 

11 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลนาใน 

รายไดอื่นๆ 250,000.00 250,000.00 1201/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

12 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสราง
จิตสํานึกตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 1202/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

13 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

รายไดอื่นๆ 100,000.00 100,000.00 1203/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

14 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรม
ผูประกอบการ
รานคาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 1204/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

15 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสํานักงาน
นาอยูนาทํางาน 

รายไดอื่นๆ 5,000.00 5,000.00 1205/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

16 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 

รายไดอื่นๆ 100,000.00 4,900.00 973/2561 17/09/2561 1 

17 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตําบลนา
ใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

130,000.00 600.00 975/2561 17/09/2561 1 

18 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสรางความ
ความปรองดอง
สมานฉันท 

รายไดอื่นๆ 60,000.00 60,000.00 419/2561 26/03/2561 1 

19 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการประชุมเชิง
วิชาการปฏิบัตหินาที่
อปพร. 

รายไดอื่นๆ 30,000.00 30,000.00 1027/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

20 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล
วันขึ้นปใหม 

รายไดอื่นๆ 40,000.00 30,240.00 213/2561 28/12/2560 7 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

21 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล
วันสงกรานต 

รายไดอื่นๆ 40,000.00 37,800.00 482/2561 11/04/2560 7 

22 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมให
ความรูดานกฎหมาย
จราจร 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 โอนงบประมาณ 26/03/2561 1 

23 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการซักซอมแผน
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

รายไดอื่นๆ 30,000.00 29,080.00 1058/2561 27/09/2561 2 

24 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการติดต้ังถัง
ดับเพลิงใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 

รายไดอื่นๆ 30,000.00 30,000.00 1028/2561 28/09/2561 2 

25 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดหนวย
บริการทาง
การแพทยฉุกเฉิน
(EMS) 

รายไดอื่นๆ 876,000.00 162,000.00 โครงการจาง
เหมาบริการ
พนักงานฯ 

31/12/2560 90 

 70,000.00 222-230 03/01/2561 1 
 70,000.00 317-325 06/02/2561 1 
 70,000.00 393-401 08/03/2561 1 
 70,000.00 468-476 10/04/2561 1 
 70,000.00 468-477 10/04/2561 1 
 70,000.00 557-565 04/05/2561 1 
 70,000.00 645-653 07/06/2561 1 
 63,000.00 729-737 10/07/2561 1 
 63,000.00 829-837 03/08/2561 1 
26 ยุทธศาสตรการ

การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันพิษ
สุนัขบาและแมว 

รายไดอื่นๆ 50,000.00 45,000.00 48/2561 04/09/2561 5 

27 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 1029/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

28 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการรณรงคและ
ปองกันโรคภาวะ
ใหมๆ และโรคภาวะ
ตามฤดูกาล 

รายไดอื่นๆ 30,000.00 900.00 1060/2561 27/09/2561 2 

29 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 8,000.00 916/2561 04/07/2561 5 

30 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาเอดส
และเพศสัมพันธแก
เยาวชนในโรงเรียน 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 360.00 976/2561 23/08/2561 1 

 15,000.00 871/2561 24/08/2561 2 
31 ยุทธศาสตรการ

การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตาม
อํานาจหนาที ่

รายไดอื่นๆ 40,000.00 15,115.00 1041-
1042/2561 

27/09/2561 1 

32 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน  ( จปฐ.)  เพือ่
การพัฒนา 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 1030/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

33 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

รายไดอื่นๆ 30,000.00 30,000.00 1031/โอน
งบบประมาณ 

27/09/2561 2 

34 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการพัฒนาคน
พิการและ
ผูดอยโอกาส 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 1034/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

35 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการครอบครัว
หวงใยใสใจผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 62,400.00 478/2561 10/04/2561 4 

36 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสงเสริม
พัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของ
ครอบครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 1035/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

37 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบลและ
ผูนําชุมชนในตําบล 

รายไดอื่นๆ 30,000.00 30,000.00 1110/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

38 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการทองถิ่น
ปลอดทุจริต 

รายไดอื่นๆ 30,000.00 30,000.00 1108/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

39 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการประชุมผูนํา
ชุมชน 
คณะกรรมการ
หมูบานและสวน
ราชการ 

รายไดอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 1109/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

40 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการอบรมการ
จัดทําแผนพัฒนาสี่ป 

รายไดอื่นๆ 30,000.00 7,200.00 379/08 10/03/2561 1 

41 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบานเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายนาย
สมศักดิ์ เทศ
ประสิทธิ์ ถึงบาน
ดาบตํารวจรังสรรค 
สิมิงาม บานอูนดง 
หมูที่ 1 

เงินสะสม 251,500.00 250,000.00 332/2561 16/01/2561 30 

42 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบานเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายนาย
สมศักดิ์ เทศ
ประสิทธิ์ ถึงหนอง
กอจอ บานอูนดง 
หมูที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

251,500.00 250,000.00 332/2561 21/12/2560 30 

 
 
 
 



-18- 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

43 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบานเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายคุม
ทาเรือ บานหนองผือ 
หมูที่ 2 

เงินสะสม 246,600.00 244,200.00 477/2561 01/03/2561 30 

44 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบานเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สาย สปก
หนองผือ-หวยบุน 
บานหนองผือ หมูที่ 
2 

เงินสะสม 303,500.00 ยังไมทําสัญญา
ยังไมเบิกจาย 

- - - 

45 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายหอถัง
ประปา ถึงบานนาย
เปลี่ยน คํามะเมือง 
บานหวยบุน หมูที่ 3 

เงินสะสม 246,600.00 235,000.00 752/2561 10/06/2561 30 

46 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน  สายทาง
แยกศาลาริมทาง
กลางหมูบาน ถึง
เขื่อนน้ําอูน บาน
หวยบุน หมูที ่3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

246,600.00 244,100.00 480/2561 11/03/2561 30 

47 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายขาง
โรงเรียนบานนาเลา 
หมูที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

246,600.00 239,100.00 751/2561 10/06/2561 30 

48 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบานเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายบาน
นายคําไหล เรือริ
รักษ  ถึงสามแยกลง
เขื่อนน้ําอูน บานนา
เลา หมูที่ 4 

เงินสะสม 252,300.00 249,800.00 456/2561 01/02/2561 60 

49 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้าํภายใน
หมูบานสายบานนา
ลอม ดวงปากดีถึงลํา
หวยโคก บานผักคําภู 
หมูที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

253,900.00 - - - - 

50 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้าํภายใน
หมูบาน สายบาน
นายมาโนช ถึงสี่แยก
บานผักคําภ ูหมูที ่6 

เงินสะสม 382,900.00 263,000.00 1040/2561 27/08/2561 30 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

51 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายหนาวัด
คริสต ถึงบานนาง
สาย โคตะสา บาน
นาทัน  หมูที ่7 

เงินสะสม 246,600.00 244,200.00 481/2561 11/03/2561 30 

52 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน  สายบาน
นายสม บุญโคดม  
ถึงสมาแยกบานนา
ทัน  หมูที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

186,700.00 163,000.00 127/2561 01/02/2561 30 

53 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบานเชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สาย
คุมหนองบัวไทย 
บานหนองผือนอย  
หมูที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

246,600.00 244,200.00 479/2561 11/03/2561 30 

54 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายบาน
นายประยงค โพธิ์
ศรี ถึงบานนาย
สมพงษ ฐานะลุน 
บานผักคําภูใหม  
หมูที่ 9 

เงินสะสม 457,600.00 454,000.00 384/2561 02/02/2561 30 

55 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน  สายบาน
นายประเสริฐ กันยา
บาล ถึงบานนายทะ
ชน กานบุตร บาน
หนองไชยวาลย หมู
ที่ 10 

เงินสะสม 253,200.00 250,700.00 418/2561 21/12/2560 60 

56 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สาย
ดอนปูตา  ถึงซอย
บานนายศิริรัตน ศรี
เทียวไทย บาน
หนองไชยวาลย  หมู
ที่ 10 

เงินสะสม 251,500.00 249,000.00 4184/2561 21/12/2560 60 

57 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายหวย
สวนปาน บานผักคํา
ภู  หมูที่  11 

เงินสะสม 251,500.00 249,000.00 457/2560 01/02/2561 60 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

58 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินละสิ่ง
ปลูกสราง 

เงินรายได
อื่นๆ 

400,000.00 93,400.00 294/2561 26/12/2560 30 

59 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน หมู
ที่ 1-11 

เงินรายได
อื่นๆ 

116,300.00 114,800.00 826/2561 20/07/2561 30 

60 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,902,000.00 651,500.00 01/2561 05/10/2560 2 

 650,200.00 57/2561 02/11/2560 1 
 647,100.00 128/2561 01/12/2560 1 
 645,600.00 219/2561 03/01/2561 1 
 643,400.00 305/2561 01/02/2561 1 
 642,600.00 381/2561 02/03/2561 1 
 639,500.00 459/2561 02/04/2561 1 
 637,500.00 547/2561 02/05/2561 1 
 636,100.00 640/2561 04/06/2561 1 
 632,300.00 718/2561 04/07/2561 1 
 631,300.00 820/2561 02/08/2561 1 
 629,800.00 910/2561 03/09/2561 1 
61 ยุทธศาสตรการ

การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผูพิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,772,200.00 187,200.00 เบี้ยยังชีพผู
พิการ 

05/10/2560 2 

 187,200.00 57/2561 02/11/2560 1 
 186,400.00 129/2561 01/12/2560 1 
 190,400.00 218/2561 03/01/2561 1 
 191,200.00 306/2561 01/02/2561 1 
 192,800.00 382/2561 02/03/2561 1 
 193,600.00 460/2561 02/04/2561 1 
 192,800.00 549/2561 02/05/2561 1 
 192,000.00 641/2561 04/06/2561 1 
 195,200.00 719/2561 04/07/2561 1 
 196,800.00 821/2561 02/08/2561 1 
 197,600.00 911/2561 03/09/2561 1 
62 ยุทธศาสตรการ

การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

132,000.00 9,500.00 เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

05/10/2560 2 

 9,500.00 57/2561 02/11/2560 1 
 9,500.00 130/2561 01/12/2560 1 
 9,500.00 220/2561 03/01/2561 1 
 9,500.00 307/2561 01/02/2561 1 
 9,500.00 383/2561 02/03/2561 1 
 9,500.00 461/2561 02/04/2561 1 
 9,500.00 822/2561 02/08/2561 1 
 9,500.00 912/2561 03/09/2561 1 
 9,500.00 548/2561 02/05/2561 1 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

 9,500.00 642/2561 04/06/2561 1 
 9,500.00 720/2561 04/07/2561 1 
63. ยุทธศาสตรการ

การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เงินรายได
อื่นๆ 

146,520.00 146,520.00 333/171 16/02/2561 1 

64 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการโรงเรียน 
อสม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

82,500.00 82,500.00 1112/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

65 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน 

เงินรายได
อื่นๆ 

110,000.00 110,000.00 1113/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

66 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงดันสูง/ต่ํา
และติดตั้งฟา
สาธารณะ บาน
หนองผือ หมูที่ 2 
และบานนาใน หมูที่ 
5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

899,640.00 899,640.00 232/2561 09/01/2561 60 

67 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสนับสนุน
ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือหรือ
การจางของหนวย
บริหารราชการสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 15,000.00 1114/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

68 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการรวมน้ําใจ
ตานภัยยามยาก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 1111/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

69 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบาน  สายคลอง
ระบายน้าํอางเก็บ
น้ําหวยหินลาด บาน
นาใน  หมูที ่5 

เงินสะสม 296,300.00 282,000.00 739/2561 10/06/2561 30 

70 ยุทธศาสตรการ
การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ทางเขา
เมรุ  บานผักคําภู
ใหม  หมูที ่9 

เงินสะสม 492,000.00 489,000.00 385/2561 02/02/2561 30 

71 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

เงินรายได
อื่นๆ 

30,000.00 27,800.00 235/2561 11/01/2561 2 

72 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการแขงขัน/
ประกวดทักษะ
วิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได
อื่นๆ 

30,000.00 30,000.00 1101/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

73 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
 
 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการ
สอน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

357,000.00 328,100.00 83/2561 20/11/2560 5 

74 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,029,000.00 482,500.00 88-93/2561 20/11/2560 60 

 515,200.00 308-778 20/07/2561 1 
75 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

คาอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,806,980.00 132,600.16 176/2561 01/10/2560 60 

 129,698.52 243/2561 17/01/2561 1 
 109,201.68 569/2561 15/05/2561 1 
 121,335.20 570/2561 15/05/2561 1 
 154,612.00 571/2561 15/05/2561 1 
 223,511.24 717/2561 04/07/2561 1 
 73,944.40 757/2561 18/07/2561 1 
 122,482.02 818/2561 02/08/2561 1 
 130,601.88 868/2561 23/08/2561 1 
76 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
 
 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

เงินรายได
อื่นๆ 

200,000.00 79,200.00 244/2561 20/11/2560 30 

77 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด 

เงินรายได
อื่นๆ 

200,000.00 78,050.00 451/2561 27/03/2561 3 

78 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
 
 

โครงการแขงขัน
กีฬาทองถิ่นสัมพันธ 

เงินรายได
อื่นๆ 

100,000.00 100,000.00 1102/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

79 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา
กีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
การเลนกีฬา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 89,925.00 380/2561 20/03/2561 1 

 



-23- 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

80 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนากีฬาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขัน
กีฬาเชื่อมความ
สัมพันธไมตรี
ระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 18,900.00 234/2561 12/01/2561 1 

81 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนากีฬาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

เงินรายได
อื่นๆ 

30,000.00 14,650.00 869/2561 23/08/2561 1 

82 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนากีฬาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
อนุรักษวัฒนธรรม
และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวัน 
วิสาขบูชา 

เงินรายได
อื่นๆ 

10,000.00 1,700.00 760/2561 18/07/2561 1 

83 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนากีฬาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
และอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
วันเขาพรรษา 

เงินรายได
อื่นๆ 

10,000.00 9,240.00 350/2561 16/08/2561 1 

84 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนากีฬาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,892,000.00 2,892.00 148/148/150/ 
174/175 

22/10/2560 90 

85 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนากีฬาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขัน
มหกรรมทาง
วิชาการเฉลิมพระ
เกียรติศูนย
เครือขายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 917/2561 04/09/2561 1 

86 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทาง
การศึกษา 
ศาสนากีฬาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ
และสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 78/2561 08/11/2560 1 

87 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ไฟปา 

เงินรายได
อื่นๆ 

20,000.00 20,000.00 โอนงบประมาณ 26/03/2561 1 

88 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหมูบาน
ปลอดขยะ 

เงินรายได
อื่นๆ 

30,000.00 2,640.00 1072/2561 05/10/2561 2 
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 ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน 

89 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการนาบานนา
มอง 

เงินรายได
อื่นๆ 

20,000.00 10,000.00 1040/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

90 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิง่แวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการมัคคุเทศก
ทองถิ่น 

เงินรายได
อื่นๆ 

20,000.00 20,000.00 1115/โอน
งบประมาณ 

27/09/2561 2 

91 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริม
การรทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

เงินรายได
อื่นๆ 

20,000.00 - - - - 

92 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการคลองสวย
น้ําใส  คนไทยมี
ความสุข 

เงินรายได
อื่นๆ 

30,000.00 - - - - 

93 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการทองถิ่น
ไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักพื้นที่สีเขียว 

เงินรายได
อื่นๆ 

20,000.00 7,000.00 957/2561 15/08/2561 1 

 5,000.00 937/2561 06/09/2561 1 
94 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการปลูกหญา
แฝก 

เงินรายได
อื่นๆ 

15,000.00 - - - - 

95 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษปา
ชุมชน 

เงินรายได
อื่นๆ 

15,000.00 1,500.00 803/2561 19/08/2561 2 

96 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษ
พันธุปลาน้าํจืดใน
ชุมชน 

เงินรายได
อื่นๆ 

10,000.00 10,000.00 1103/2561 16/05/2561 1 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 
เทศบาลตําบลนาใน พรรณนานิคม จ.สกลนคร  

 
 

ยุทธศาสตร 

แผนดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจาย 100 % 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดานการเกษตร
และดานอาชีพเสรมิ 

80.0 28.67 9.0 1.43 9.0 1.42 8.0 1.00 8.0 1.00 

2.ดานการพัฒนา
ชุมชนใหนาอยู 

147.0 132.35 61.0 20.27 61.0 18.50 58.0 17.89 56.0 17.87 

3.ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

40.0 16.47 16.0 6.89 16.0 5.95 16.0 5.95 16.0 5.95 

4.ดานการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

18.0 0.56 10.0 0.20 10.0 0.12 6.0 0.06 6.0 0.06 

 
 
 
ช. ผลการดําเนินงาน 
                       เทศบาลตําบลนาใน  ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ในเขตพ้ืนที่โดยไดรับความรวมมือ การสงเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกลเคียง  โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใส
ขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือขอมูลผลการดําเนินงานดานอื่นๆ 
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1. โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  สายแปลงเกษตรนายสมศักดิ์ ถึงแปลงเกษตร  
นายพิทักษ  บานผักคําภู  หมูท่ี  9  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานการเกษตร
และดานอาชีพเสริม 

 

     
 

     
 

2.  โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  สายแปลงเกษตรนายธนสิทธิ์  ถึงหวยสวนปาน  
บานผักคําภู  หมูที่  11  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 
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3. โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาชุมชน   
 ใหนาอยู     

      

       
 

      
 

4. โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาชุมชน   
 ใหนาอยู     
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5. โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาทางการศึกษา   ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

       
                

      
 

6.  โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาทาง  
 การศึกษา   ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
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ซ.คณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาใน 
   
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายพงษศักดิ์  โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตําบลนาใน  
2 นายปราโทย  วงศรีลา รองนายกเทศมนตรีตําบลนาใน  
3 นายบรรหาญ  ซ่ําสาตร รองนายกเทศมนตรีตําบลนาใน  
4 นายบริรักษ  ศรีเทียวไทย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน  
5 นายทนงศักดิ์  ศรีแสน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน  
6 นายพิศวง  เดชะอุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน  
7 นายอุดม  ดาพรม  ผูทรงคุณวุฒิ   
8 นายคํานอง  วงศรีลา ผูทรงคุณวุฒิ  
9 นายบุญกาณ ดีแสง ผูทรงคุณวุฒิ  

10 นางจินตนา  อัคพิน ผอ.รพ.สต. บานหนองผือ  
11 นายปญญา  ถานะลุน ผูอํานวยการโรงเรียนบานอูนดง  
12 สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุก ผูอํานวยการโรงเรียนภูริทัตตวิทยา  
13 นายพิสิฐ พิพิธกุล ผูแทนประชาคมทองถิ่น  หมูที่ 2  
14 จาสิบเอกประทีป  โสมชัย ผูแทนประชาคมทองถิ่น  หมูที่ 6  
15 นายภูไทย  ภูสาธง ผูแทนประชาคมทองถิ่น  หมูที่ 1  
16 นางวัฒน  กันยุตะ ผูแทนประชาคมทองถิ่น  หมูที่ 7  
17 นางณยา  ศิริบุตร ผูแทนประชาคมทองถิ่น  หมูที่ 10  
18 นายไกรทอง  ศริิบํารุง ปลัดเทศบาลตําบลนาใน  
19 นายไพศาล  คํามุงคุณ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลนาใน  

 
           2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาใน 

 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายไกรทอง  ศิริบํารุง ปลัดเทศบาลตําบลนาใน  
2 นางสาวจีรวรรณ  ประจันทร ผูอํานวยการกองคลัง  
3 นายจรูญ  ภูมิพันธุ ผูอํานวยการกองชาง  
4 นายสันติสุข  ประจันทร หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา  
5 นายอุดม  ดาพรม ผูแทนประชาคมทองถิ่น หมูที่ 2  
6 นายพิสิฐ  พิพิธกุล ผูแทนประชาคมทองถิ่น หมูที่ 2  
7 นายเพชร  วงศรีลา ผูแทนประชาคมทองถิ่น หมูที่ 6  
8 นายไพศาล  คํามุงคุณ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
9 นางนิยดา  ศรีประภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ  
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                ทั้งนี้  หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของหรือมีความประสงคจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลนาในทราบ  เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตอไป 
 
                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   5  พฤศจิกายน  2561 
 

 
 

      (นายพงษศักดิ์  โพธิ์ศรี) 
             นายกเทศมนตรีตําบลนาใน 

 


