
    
ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
------------------------------ 

ดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  253  กำหนดให อปท. สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ขอ 30(5) กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน  จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำ
งบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลนาใน ดังนี ้

ก. วิสัยทัศน  ของเทศบาลตำบลนาใน 
“เมืองเกษตรกรรม  นำดานอาชีพเสริม สงเสริมชุมชนใหนาอยู ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 

ข. พันธกจิ ของเทศบาลตำบลนาใน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาชุมชนใหนาอยู 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ของเทศบาลตำบลนาในกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี ้

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

 ง.  การวางแผน 
เทศบาลตำบลนาในไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25๖1  

– 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  
เชน  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนในพื้นที่กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น  ตอไป 
  เทศบาลตำบลนาใน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565)  เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  2562  โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

15 3,014,000 20 4,215,300 89 34,760,900 

 
78 

 
33,215,800 

 
76 

 
30,892,400 

2. การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

76 89,445,050 101 124,195,750 175 139,494,750 
 

179 
 

164,401,950 
 

174 
 

150,647,250 

3. การพัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา  และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

23 13,040,000 32 13,172,300 56 18,272,700 

 
 

57 

 
 

18,922,700 

 
 

56 

 
 

18,722,700 

4. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 

12 360,000 12 390,000 25 871,400 

 
26 

 
10,846,600 

 
25 

 
10,696,600 

รวม 126 105,859,050 165 141,973,350 345 193,399,750 340 227,407,050 331 210,958,950 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 

  ผูบริหารเทศบาลตำบลนาใน ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู
ในเทศบัญญัติงบประมาณ/โอนตั้งจายรายการใหม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/รายการครุภัณฑ   จำนวน 133  
โครงการ    งบประมาณ  43,115,300  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 
ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 8 1,407,900 
ยุทธศาสตรที่  2  ดานพัฒนาชุมชนใหนาอยู 83 33,653,500 
ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา 
                     และวัฒนธรรมทองถิ่น 

30 7,833,900 

ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 12 220,000 
                                                           รวม 133 43,115,300 

 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสม/โอนตั้งจายรายการใหม  
เทศบาลตำบลนาใน  มีดังนี้ 
 
 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วตัถุประสงค ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

-เพื่อเพิ่มรายได ลด
รายจายใหแกประชาชน 

-เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ , เพื่อเปน
คาใชจายในการอบรม หมูที ่
๑-๑๑ 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุนกลุมทอผา
ยอมคราม บาน อูนดง หนอง
ไชยวาลย 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

-เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
กลุมอาชีพมีงานทำและมี
รายไดเสริม 

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
กลุมทอผายอมคราม บานอู
นดง - หนองไชยวาลย หมูที่ 
๑ และหมูที ่๑๐ 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุน กลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง (การ
ทำปลาตากแหง) บาน
หวยบุน 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

-เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
กลุมอาชีพมีงานทำและมี
รายไดเสริม 

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
กลุมแปรรูปผลผลิตทางการ
ประมง(ทำปลาตากแหง) - 
บานหวยบุน - บานนาทัน 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุน กลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
(หนอไมอัดปบ) บานนาใน 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

-เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
กลุมอาชีพมีงานทำและมี
รายไดเสริม 

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
กลุมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร(หนอไมอัดปบ) 
บานนาใน หมูที ่๕ 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุนกลุมทอผา
ฝายยอมสีเปลือกไม บานผัก
คำภ ู

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

-เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหสมาชิกภายในกลุม
อาชีพมีงานทำและมีรายได
เพิ่ม 

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
กลุมทอผาฝายยอมสีเปลือก
ไมบานผักคำภ ู

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายหนองตา
อวน ถึง อางเก็บน้ำหวยเบือก 
บานหนองไชยวาลย หมูที่ 
๑๐ 

264,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กองโยธา, 
กองประปา 

-เพื่อเปนการสงเสริม
การเกษตร -เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความกวาง 4.00 เมตร 
ความยาว 550 เมตร 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

7. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การเกษตร
และดาน
อาชีพเสริม 

ซอม/สราง ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองแคน 
- สายอางเก็บนำ้หวยสวน
ปาน บานหนองไชยวาลย 
หมูที่ 10 , บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

316,000 
 

(โอนตั้งจาย 
รายการใหม) 

สำนัก/กองชาง, สำนกั
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อเปนการสงเสริม
การเกษตร -เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

กวาง 3.00-4.00 เมตร 
ยาว 1,240.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

8. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การเกษตร
และดาน
อาชีพเสริม 

ซอม/สราง ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองอั้น 
บานนาเลา หมูที่ 4 

157,900 
 

(โอนตั้งจาย 
รายการใหม) 

สำนัก/กองชาง, สำนกั
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อเปนการสงเสริม
การเกษตร -เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

กวาง  4.00 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

9. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ชุมชน
หมูบานใหนา
อยู 

โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตำบล 
นาใน 

0.00 
(โอนงบฯ 

280,000) 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสดุ 

-อบรมสัมมนาพนกังาน 
ลูกจาง พรอมทั้งคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและ
นอกสถานที ่

10. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ชุมชน
หมูบานใหนา
อยู 

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นาใน 

180,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตอง
ตามระเบียบกฎหมาย 

-เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ 

11. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ชุมชน
หมูบานใหนา
อยู 

โครงการสรางจิตสำนึกตอ
สถาบันพระมหากษัตรยิ 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อสรางจิตสำนึกความ
เปนชาติ ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตรยิ
และเขาในในหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สรางจิตสำนึกความเปนชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
รัฐธรรมนูญ และหลักการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน 
-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สรางจิตสำนึกความเปนชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
รัฐธรรมนูญ และหลักการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน  
-จัดฝกอบรมตามนโยบาย
ของหนวยงานราชการ 

12. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ชุมชน
หมูบานใหนา
อยู 

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพยสิน 

133,500.00 สำนัก/กองคลัง -เพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานดานแผนที่ภาษี
ของเทศบาลตำบลนาใน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

-ปรับปรุงและสำรวจขอมูล
แผนที่ภาษีของเทศบาล
ตำบลนาในใหเปนปจจบุัน, -
จัดทำแผนที่แมบทให
เรียบรอย 

13. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ชุมชน
หมูบานใหนา
อยู 

โครงการอบรม
ผูประกอบการรานคาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม 

0.00 
(โอนงบฯ 
20,500) 

สำนกั/กองคลัง -เพื่อเพิ่มรายไดในการ
จัดเก็บภาษีใหกับเทศบาล
ตำบลนาใน -เพือ่สราง
ทัศนคติ สรางความเขาใจ
อันดีแกผูประกอบการ 

-อบรมใหความรูเกีย่วกับการ
จัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมใหกับ
ผูประกอบการรานคาในเขต
เทศบาลตำบลนาใน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสำนักงาน
นาอยู นาทำงาน 

5,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อปรับปรุงตกแตงอาคาร จัด
สถานที่ กำหนดรูปแบบการ
ทำงาน ปรับปรุงการใหบรกิาร 
เพื่อใหสถานที่ทำงาน นาอยู นา
ทำงาน 

-สงเสริมการจัดกิจกรรม ๕ ส.ใน
สำนักงาน , -บุคลากรมี
สุขภาพจิตที่ด,ีสรางแรงจูงใจใน
การทำงาน,ประชาชนไดรับ
บริการที่ดีมีคุณภาพ 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 

90,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ 

-คาใชจายในการบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑภายใน
สำนักงานเทศบาล 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตำบลนา
ใน 

0.00 
(โอนงบฯ 
30,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพตดิในหมูบาน 

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ตามโครงการฯ 
ฯลฯ , -บำบัดและฝกอาชีพ
ใหกับผูติดยาเสพติด หมูที่ 1-
11 

17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการประชุมเชิง
วิชาการปฏิบัตหินาที่ 
อปพร. 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให อปพร. มีความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานดานบรรเทาสา
ธารณภัยดานตางๆ เชน ไฟไหม 
น้ำทวม ฯลฯ 

-อบรมใหความรูเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานดานบรรเทาสาธารณ
ภัย เพือ่ชวยเหลือผูประสบภัย
ใหกับสมาชิก อปพร.ในเขต
เทศบาล   
-ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
รวมกันกับหนวยราชการที่
เกี่ยวของและ  
อปพร. 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติทาง
ถนนชวงเทศกาลวัน
ขึ้นปใหม 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน ลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสนิ 

-จัดเจาหนาที่และ สมาชิก อป
พร. ออกหนวยใหบริการเฝา
ระวังเหตุชวงเทศกาล 

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติทาง
ถนนชวงเทศกาลวัน
สงกรานต 

5,100.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน ลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

-จัดเจาหนาที่และ สมาชิก อป
พร. ออกหนวยใหบริการเฝา
ระวังเหตุชวงเทศกาล 

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมให
ความรูดานกฎหมาย
จราจร 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหประชาชนมีความรูเรื่อง
เกี่ยวกบัจราจรตางๆ 

-จัดกิจกรรม อบรมใหความรูกับ
ประชาชนและผูนำชุมชนตำบล
นาใน จำนวน 11 หมูบาน 

21. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการซักซอม
แผนการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเตรียมความพรอมการเผชิญ
เหตุไดตลอดเวลา 

-จัดฝกอบรมใหกับอาสาสมัคร
ปองกันไฟปาผูนำชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป หมูที่ 1-11 

22. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการตดิตั้งถัง
ดับเพลิงใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
ภายในสถานศึกษาและตาม
หมูบาน 

-ติดตั้งถังดบัเพลิงตาม
สถานศึกษาและตามหมูบานใน
เขตเทศบาลตำบลนาใน 

23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

0.00 
(โอนงบฯ 

100,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหความรูแก อปพร. ใหมีจิต
อาสา 
 -เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

-จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดหนวย
บริการทางแพทย
ฉุกเฉิน (EMS) 

984,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อบริการดานสาธารณสุข
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 

-จัดหนวยบริการดาน
สาธารณสุขใหกับประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

25. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อบริการดานสาธารณสุขใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

สุนัขและแมวไดรับการฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบา 100 % 

26. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการรณรงค
และปองกันโรค
ภาวะใหมๆและโรค
ภาวะตามฤดูกาล 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อปองกันและฟนฟกูารเกิดโรค
ภาวะใหมๆ และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล เชน โรคไขเลือดออก โรค
อุจาระรวง ฯลฯ ใหกับประชาชน
ตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมูบาน 

-จัดกิจกรรมรณรงคฟนฟูและ
ปองกันการเกิดโรคภาวะใหมๆ 
และโรคภาวะตามฤดกูาล เชน โรค
ไขเลือดออก โรคอุจาระรวง ฯลฯ 
โดยการจัดซ้ือจัดหาวัสดุเคมี 
สารเคมี เปนตน  

27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดึขึ้น มีน้ำอุปโภค บรโิภคที่ถูก
สุขอนามัย 

-ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพนำ้
ในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน 
๑๑ หมูบาน 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
เอดสและ
เพศสัมพันธแก
เยาวชนในโรงเรียน 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหเยาวชนมีความเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศสัมพนัธและรูจักวธิี
ปองกัน 

-จัดกิจกรรม อบรมใหความรู
เกี่ยวกบัเรื่องเพศสัมพันธใน
โรงเรียน 

29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการควบคุม
หนอนพยาธ ิ

36,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
2,3,4,5,7,8 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภยั
มะเร็งเตานม 

56,250.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการขับเคล่ือนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ? 
11 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเด็กไทย
ฉลาดสมวัยดวย
เกลือเสริมไอโอดนี 

19,560.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
2,3,4,5,7,8 

32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเฝาระวัง
ภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็กกอนวัยเรียน 

37,440.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการขับเคล่ือนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
2,3,4,5,7,8 

33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 

20,800.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
1,6,9,10,11 

34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเฝาระวัง
โภชนาการและ
สงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ป 

49,950.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
1,6,9,10,11 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตาม
อำนาจหนาที ่

160,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนในกรณีตางๆ ตาม
อำนาจหนาที ่

-ชวยเหลอืประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาในที่ไดรับความ
เดือดรอนในเขตเทศบาล 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสงเสริม
อาชีพ คนพกิารและ
ผูดอยโอกาส 

0.00 
(โอนงบฯ 
20,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเปนการเสริมสรางอาชีพใหแก
คนพิการและผูดอยโอกาสใหสามารถ
พึ่งตนเองได 

-จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การสรางอาชีพ รวมทั้ง
สนบัสนุนวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลนาใน 

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการครอบครัว
หวงใยใสใจผูสูงอาย ุ

0.00 
(โอนงบฯ 

150,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหบุตรหลานและผูสูงอายุมี
ความรูเบือ้งตนในการดูแลสุขภาพ 

-จัดอบรม แนะนำและสาธิต
วิธีการนวดเพื่อบำบัด การ
ปองกันโรคและการดูแลรักษา
โรคผูสูงอายุ สำหรับญาติ/บุตร
หลาน/ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสงเสริม
พัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของ
ครอบครัว 

0.00 
(โอนงบฯ 
20,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสงเสริมอาชีพและเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัวใหกับ
กลุมสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาใน 

-อบรมใหความรูเกีย่วกับการ
ประกอบอาชีพใหกับกลุมสตรี
ในเขตเทศบาล -อบรมให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิสตรีและ
บทบาทสตรี หมูที่ ๑-๑๑ 

39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมการ
จัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนาใน 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเปนการทบทวนการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น แผนชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดเสนอปญหาความ
เดือดรอน 

-อบรมใหความรูเกีย่วกับการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น แผน
ชุมชน การทบทวนแผนใหกบั
ประชาชน ผูนำชุมชน สวน
ราชการ 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการทองถิ่น
ปลอดทุจริต 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนาในมีความรูเกีย่วกบัระเบียบ
กฎหมาย ขอมูลขาวสารในการทุจริต 

-อบรมใหความรูเกีย่วกับ
ระเบียบ กฎหมาย ขอมูล
ขาวสารในการทุจริตใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
นาใน 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการประชุมผูนำ
ชุมชน 
คณะกรรมการ
หมูบาน และสวน
ราชการ 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหผูนำชุมชนคณะกรรมการ
หมูบานและสวนราชการในเขต
เทศบาลมี การบูรณาการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

-อบรมใหความรูเกีย่วกับการ
จัดทำ แผนชุมชน ระดม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู
เขารับการอบรม เสนอปญหา 
ความเดือดรอนของประชาชน 
ฯลฯ 

42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

0.00 
(โอนงบฯ 
30,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อบริการดานสาธารณะใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ -เพื่อรับทราบ
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

-จัดกิจกรรมบริการดาน
สาธารณะใหกบัประชาชน , 
และรับทราบปญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาใน 

43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการธนาคาร
ออมความด ี

10,000.00 
(โอน 

10,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อนอมนำเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใน
การดำเนินชีวิต -เพื่อเปนการสราง
การตื่นตัวกับการทำความดีอยูเสมอ 
จนยึดบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต 

จัดกิจกรรมตางๆ ตามโครงการ
ธนาคารออมความดี ใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาใน 
จำนวน 11 หมูบาน -ผูเขารวม
โครงการจำนวน 50 คน 

44. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจิตอาสา
พระราชทานตาม
แนวพระราชดำริ 

40,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการรวมความสมัครสมาน
สามัคคีของคนในตำบลเพื่อจัดทำ
กิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกัน 

จัดทำกิจกรรมตางๆ ตาม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
เชน จิตอาสาพัฒนา จิตอาสา
ภัยพิบัต ิและจิตอาสาเฉพาะ
กิจ เปนตน ใหกับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลนาใน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

45. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานเชื่อมตอถนน คสล.
เดิม สายนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ 
ถึง หนองกอจอ บานอูนดง หมูที ่๑ 

256,700.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

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

46. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานสายขางวัดโพนบก 
ถึงปาชาสาธารณะประโยชน บาน
หวยบุน หมูที ่3 

262,500.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตร หนา 0.15 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร 

47. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 
สายทางไปปาชาบานนาใน หมูที่ 5 

256,700.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

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

48. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สาย น.พ.ค. 26 
ถึงบานนายอภิรักษ จันทรเพ็งเพ็ญ 
บานผักคำภ ูหมูที ่๖ 

263,300.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 ม 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร 

49. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.
เดิมสายบานนายศรศาสตร โถชาล ี
ถึงบานนายอภิชาต ถานะลุน บาน
ผักคำภูใหม หมูที ่๙ 

318,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

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

50. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายบานนางแทน 
วงศรีลา ถึงบานนายลำพัง นรบุตร 
บานผกัคำภูใหม หมูที ่9 

309,700.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที ่หรือมีพื้นที ่คสล. 
ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร 

51. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
หมูบาน สายหวยสวนปาน บานผกั
คำภู หมูที ่๑๑ 

256,700.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

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

52. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

260,300.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

-คาใชจายการบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสรางที่
ชำรุดและเสียหายของเทศบาล 

53. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จาย
ใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 

40,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบยีบและ
กฎกระทรวง 

คาดำเนินการจางเอกชนเปน
ผูออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางตามหลักเกณฑการ
ออกแบบและหรอืควบคุมการ
กอสรางของเทศบาลตำบลนา
ใน 

54. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) 

0.00 
(โอน 40,000) 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบและ
กฎกระทรวง 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) 

55. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตประปา หมูที ่1 – 11 
 

0.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนตำบล
นาในมีน้ำเพียงพอตอ
การอุปโภคและบริโภค 

บอบาดาลขนาด Ø 6.00 นิว้ 
ลึกไมนอยกวา 150.00 เมตร 

56. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.เดิม
สายคุมบานนอยบวัไทย  บาน
หนองผือนอย หมูที่ 8 

371,200.00 
(โอนตั้งจาย
รายการใหม) 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนน
ใหไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
145.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

57. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิมสาย
บานนายสมศักดิ ์เทศ
ประสิทธิ์ ถึงหนองกอ
จอ  บานหนองไชย
วาลย หมูที่ 10 

153,000.00 
(โอนตั้งจาย
รายการใหม) 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนนให
ไดมาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

58. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน สาบ
สามแยกวัดภูรทิัต
ตถิราวาส - คุม
ทาเรือ  บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

237,900.00 
(โอนตั้งจาย
รายการใหม) 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนนให
ไดมาตรฐาน 
-เพื่อปองกันนำ้ทวมขัง 

วางทอ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 
0.40x1.00 เมตร ยาว 122.00 
เมตร 

59. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อผลิต
น้ำประปา  บานผกั
คำภ ูหมูที ่11 

273,300.00 
(โอนตั้งจาย
รายการใหม) 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อปองกันปญหาภัยแลง 
-เพือ่ใหประชาชนมีนำ้
สำหรับอุปโภค บริโภค 

ขนาด 6 นิว้ ลกึไมนอยกวา 
150.00 เมตร 

60. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ภายใน
หมูบาน สายบาน
นายพรมมา เปงคำ
ภา  ถึงทางหลวง
ชนบท บานนาเลา 
หมูที่ 4 

4,167,000.00 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพือ่พัฒนาระบบถนนให
ไดมาตรฐาน 

กวาง 6 เมตร ยาว 1,080 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลกูรังขางละ 1.50 เมตร 

61. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ภายใน
หมูบาน สายนาทัน - 
นาเลา บานนาทัน 
หมูที่ 7 

9,648,000.00 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนนให
ไดมาตรฐาน 

กวาง 6 เมตร ยาว 2,450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังขางละ 1.50 เมตร 

62. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

9,146,400.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเบี้ย
ยังชีพตามชวงอายุที่กรมฯ 
กำหนด 

- ผูสูงอายุตำบลนาใน  
หมูที่ ๑ - ๑๑ 

63. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเบี้ยยังชีพผู
พิการ 

3,062,400.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหผูพิการไดรับเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

-ผูพิการตำบลนาใน  
หมูที่ ๑ - ๑๑ 

64. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 

132,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหผูปวยโรคเอดส
ไดรับเงินชวยเหลือ 

-ผูปวยเอดสตำบลนาใน หมูที่ ๑ - 
๑๑ 

65. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลนาใน 

150,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี
สุขภาพรางกายทีแ่ข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไขเจ็บ 

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิน่
หรือพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

66. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สาย 
สปก. นาทัน-นาเลา 
บานนาทัน หมูที่ ๗ 

379,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อใหราษฎรสัญจร ไป - 
มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย -เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 

-ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,900.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

67. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร 

25,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให อปพร./อาสาสมัคร
ตำรวจ มีความรูดานกฎหมาย
จราจรและเสริมสรางวินัย
จราจร และเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาจราจร 

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สถานีตำรวจภูธรนาใน 
ดำเนินการตามโครงการที่
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

68. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. 
เชื่อมระหวางหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล. สาย 
สปก. บานนาเลา - บาน
นาทัน บานนาเลา หมูที ่
4 

318,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาเสนทางการ
คมนาคม และมีถนนที่ได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
900.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที ่คสล. ไม
นอยกวา 4,500 ตารางเมตร 

69. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาล บาน
นาใน หมูที่ 5 

200,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีน้ำ
เพื่อการอุปโภค บรโิภค ใน
ครัวเรือนอยางเพยีงพอ -เพื่อ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหดี
ขึ้น 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 นิว้ ลึกไม
นอยกวา 150 เมตร 

70. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาล บาน
นาทัน หมูที่ 7 

282,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อใหประชาชนในพื้นทีม่ีน้ำ
เพื่อการอุปโภค บรโิภค ใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ -เพื่อ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหดี
ขึ้น 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 นิว้ ลึกไม
นอยกวา 150 เมตร 

71. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศพด.บาน
หวยบุน -นาทัน  

30,700 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็ก
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยบุน - นาทัน 

72. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศพด.บานอูนดง-
หนองไชยวาลย  

30,700 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็ก
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานอูนดง-หนองไชยวาลย 

73. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขัน
มหกรรมทางวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติศูนย
เครือขายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ ๓ 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อใหครูและนักเรียนมี
ประสบการณในการประกวด
แขงขันทางวิชาการ 

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ศูนยเครือขายการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   ที่ ๓ 

74. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาต ิ

0.00 
โอน 10,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อสนับสนุนใหเด็กเห็น
ความสำคัญในวันเด็กแหงชาติ 

-จัดกิจกรรมใหเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
จำนวน ๑๑ หมูบาน 

75. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขัน/
ประกวดทักษะวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหได
มาตรฐานตามหลักสูตร 

- แขงขันทักษะวิชาการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จำนวน ๖ 
แหง - จัดแสดงผลงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลนาใน 

76. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) 

425,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อเปนการพัฒนาการเด็กให
ครบทั้ง ๔ ดาน 

- เปนคาใชจายในการจัดการ
เรียนการสอน เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ 
ศูนย 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

77. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิน่ 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

1,225,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กมีสุขอนามยัที่สมบูรณ 
แข็งแรง 

เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๖ แหง 

78. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

คาอาหารเสริม (นม) 1,935,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กมีสุขอนามยัที่สมบูรณ 
แข็งแรง 

เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ 
(นม) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๖ แหง และ
โรงเรียนจำนวน ๖ แหง 

79. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

คาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

465,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหทรัพยสินทางราชการใช
งานไดตามปกต ิ

-คาใชจายเพือ่ปรับปรุง
ซอมแซมที่ดิน สิ่งกอสราง 
เชน อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ 

80. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน) 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเปนการพัฒนาการเรียน
การสอนของครูและเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
นาใน 

เพื่อจายเปนคาหนังสือ
เรียน สำหรับเด็กปฐมวยั 
(อาย ุ๓-๕ ป) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แหง 

81. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณ
การเรียน) 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเปนการพัฒนาการเรียน
การสอนของครูและเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
นาใน 

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
การเรียน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ๓-๕ ป) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ 
แหง 

82. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คา
เครื่องแบบนักเรียน) 

75,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อใหเด็กไดมีเครื่องแบบ
นักเรียนเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และเพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการแตงกาย
ของเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจายเปนคาเคร่ืองแบบ
นักเรียน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ๓-๕ ป) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ 
แหง 

83. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

107,500.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อใหเด็กไดเขารวมกิจกรรรม 
สำหรับการเรียนการสอนของครู
และเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจายเปนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ๓-๕ ป) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ 
แหง 

84. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

3,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กฯ
,เด็กในโรงเรียนระดับ
ประถมศกึษาในเขตเทศบาลไดรับ
สารอาหารครบถวน 

- เด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ 
แหง - เดก็นกัเรียน
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จำนวน ๖ 
แหง 

85. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการการเขาคาย
ภาษาอังกฤษแบบเขม 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ ๖ ใน
กลุมตำบลนาใน 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาป
ที่ ๖ 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ศูนยเครือขายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 3 

86. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬา
ตานภัยยาเสพติด 

0.00 
(โอน 220,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อใหเยาวชนและประชาชน 
เขารวมการแขงขันกีฬาและไมไป
ยุงเกี่ยวกับ ยาเสพติด 

-จัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบล
นาใน จำนวน ๑๑ หมูบาน 

87. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ 

0.00 
(โอน 10,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี
ระหวาง อปท. ในเขตอำเภอ
พรรณานิคม 

-จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ระหวาง อปท. ในเขต
อำเภอพรรณานิคม 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วตัถปุระสงค ผลผลิต 

88. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการเลน
กีฬา 

80,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สงเสริมใหประชาชนไดออก
กำลังกาย มีสุขภาพรางกาย
ใหแข็งแรง 

-จัดซื้ออุปกรณกีฬาไวประจำ
หมูบาน จำนวน ๑๑ ชุด และ
เทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑ 
ชุด 

89. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธไมตรี
ระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

0.00 
(โอน 

25,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-สงเสริมใหเด็กไดออกกำลัง
กายเสริมสรางสุขภาพ
รางกายใหเขมแข็งรูจักแพ 
ชนะ และการใหอภัย 

- เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
จำนวน ๖ ศูนย 

90. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อแกไขปญหาดาน
อาชญากรรม โรคเอดส การ
ละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน 
ฯลฯ 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ 
ฯลฯ 

91. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน
วิสาขบูชา 

0.00 
(โอน 

10,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อฟนฟแูละสืบสาน
ประเพณีการจัดงานวันวิ
สาขบูชาจังหวัดสกลนครให
คงอยูสืบไป 

-บุคลากรของเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเขา
รวมขบวนแห ณ ลานรวมใจไท
สกล และอื่นๆ ฯลฯ 

92. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและ
สรางความโปรงใส 

20,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อปลูกจิตสำนึกใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล 

-จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับขอ
กฎหมายในการปฏิบัติงาน -จัด
กิจกรรมสรางจิตสำนึกและ
พัฒนาจิตใจ เชน การทำสมาธิ 
เขาวัดฟงธรรมฯลฯ 

93. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีวันเขาพรรษา 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของทองถิน่ใหคงอยู
สืบไป 

-ถวายเทียนพรรษาตามวัดตางๆ 
ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ 
หมูบาน 

94. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการเขาคายพกัแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปที ่๕-๖ 
ในกลุมตำบลนาใน 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
กระบวนการของกจิกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

อุดหนุนงบประมาณใหกับศูนย
เครือขายเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 

95. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรและ
นักเรียนในกลุมตำบลนา
ใน 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนและ
บุคลากรที่เขารับการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 

อุดหนุนงบประมาณใหกับศูนย
เครือขายเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 

96. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาศูนย
เครือขายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ ๓ 

20,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาดานกีฬา มีความ
สามัคค ี

-อุดหนุนงบประมาณใหกับศูนย
เครือขายการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่
๓ 

97. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการอนุรกัษและ
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 

0.00 
(โอน 

50,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นใหคงอยู
สบืไปและรำลึกถึง
บูรพาจารยพระอาจารยมั่น 
ภูริทัตตเถระ 

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน บาน
หนองผือ หมูที่ ๒ และ หมูที ่๘ 

98. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องดนตรี (วงดุริยางค) 

40,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อใหมีเครื่องของ วง
ดุริยางคเพียงพอตอการใช
งาน  

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียนภูริทัตตวิทยาเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการฯ 

99. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมชนเผาภูไท 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

ราษฎรในเขตตำบลนาใน 
จำนวน 100 คน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วตัถุประสงค ผลผลิต 

100. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการตักบาตรตามรอย
หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

40,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ราษฎรบาน หนองผือ หมูที่ 
2,8 จำนวน 100 คน 

101. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา 

0.00 
(โอน 

30,000) 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปองกันไมใหไฟไหมปา
ชุมชน 

จัดอบรมใหความรูกบั
อาสาสมัครปองกันไฟปาใน
เขตเทศบาล จำนวน ๑๑ 
หมูบาน 

102. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหมูบานปลอดขยะ 40,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสำนึก 
การคัดแยกขยะรีไซเคิลใน
หมูบานและใหเปนเครือขาย
ของหมูบานอยางตอเนื่อง 

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ธนาคารขยะในหมูบานใหเปน
เครือขายการคัดแยกขยะจาก
หมูบานอยางตอเน่ืองและ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ หมูที ่๑ -
๑๑ 

103. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหนาบานนามอง 27,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนดูแล 
รักษาและปรับภูมิทัศนบาน
ของตัวเองใหสะอาดสะอาน 
นามอง 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ 
ฯลฯ หมูที่ ๑- ๑๑ 

104. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการคลองสวย น้ำใส 
คนไทยมีความสุข 

10,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อปรับปรุงลำหวย ลำคลอง 
แหลงน้ำสาธารณะ และกำจัด
วัชพืช 

-จัดกิจกรรมโดยการกำจัด
วัชพืช ในลำคลอง ลำหวย 
และแหลงน้ำสาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาลและคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ 

105. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการกอสรางฝายชะลอ
น้ำ 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสรางความชุมชื้นบริเวณ
แนวเขตและปองกันความแหง
แลงของแหลงน้ำตาม
ธรรมชาติ 

เพือ่เปนคาใชจายในการ
ดำเนินงานโครงการฯ เชน คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ คาอาหาร
พรอมน้ำดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องด่ืม คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจาย
อื่นๆ 

106. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการมัคคุเทศกทองถิ่น 10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ตำบลนาใน -เพือ่แนะนำ
สถานที่ทองเที่ยวตำบล 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ 
ฯลฯ 

107. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชงิธรรมะ 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
ธรรม(3 ธรรม) และรองรับ
นักทองเที่ยวที่จะมาเยีย่ม
ชมศาสนสถานของตำบลนาใน 

-เสริมสรางอัตลักษณแหลง
ทองเที่ยวเชิงธรรมะ เชิง
ธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 
(3 ธรรม) และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับโครงการ -
อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

108. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการทองถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว 

3,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อรณรงคการรักษา
สภาพแวดลอม และลดภาวะ
โลกรอน 

-ลดปรมิาณขยะและเพิ่มพื้นที่
สีเขียวดวยการปลกูตนไมและ
ลดการใชพลังงาน และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วตัถปุระสงค ผลผลิต 

109. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการปลูกหญาแฝก 15,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่ออนุรักษแหลงน้ำและ
สามารถเก็บกกัน้ำไวใช
ตลอดเวลา 

-จัดกิจกรรมปลูกหญาแฝก 
โดยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณและจางเหมาแรงงาน 
ฯลฯ 

110. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษปาชุมชน 15,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ และคาใชจายอื่น 
ๆ ฯลฯ 

111. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษพันธุปลา
น้ำจืดในชุมชน 

10,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่ออนุรักษพันธุปลาและเพิ่ม
พันธุปลาในแหลงน้ำธรรมชาต ิ

-จัดซื้อพันธุปลาเพื่อปลอย
แพรพันธุ แหลงน้ำสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 

112. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิง่แวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพือ่สนองแนวพระราชดำริ
และสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
-เพื่อสรางความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 

จัดกิจกรรมตามแนวทางของ
โครงการฯ 8 กิจกรรม โดยมี
ผูเขารวมโครงการ 50 คน 

 
รายการบัญชีครุภัณฑที่ไดรับอนุมตัิงบประมาณ  ประจำป 2564 

 
 

 แผนงาน/งาน รายการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วตัถุประสงค ผลผลิต 

1. งานบริหารทั่วไป ตูเกาอี้ประชุม จำนวน 
25 ตัว 

12,500 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

โดยมีคุณลักษณะ1. ขา
เหล็กเหลี่ยม2. ความกวาง
ไมนอยกวา 43 ซม.3. 
ความลึกไมนอยกวา 55 
ซม.4. ความสูงไมนอยกวา 
90 ซม 

2. งานบริหารทั่วไป เกาอี้ผูบรหิาร จำนวน 2 
ตัว  

12,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

1.ความกวางไมนอยกวา 
64 เซนติเมตร  2.ความลึก
ไมนอยกวา 73 เซนติเมตร
3.ความสูงไมนอยกวา 
118 เซนติเมตร 

3. งานบริหารทั่วไป โตะทำงานเหล็ก จำนวน 
2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ 
1. ขนาด 4 ฟุต 2. ความ
กวางไมนอยกวา 120 
ซม.3. ความลึกไมนอย
กวา 65 ซม.4. ความสูง
ไมนอยกวา 75 ซม. 

9,200 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

1. ขนาด 4 ฟุต 2. ความ
กวางไมนอยกวา 120 ซม.
3. ความลึกไมนอยกวา 65 
ซม.4. ความสูงไมนอยกวา 
75 ซม. 
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 แผนงาน/งาน รายการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วตัถุประสงค ผลผลิต 

4. งานบริหารทั่วไป เครือ่งมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3500 ANSI 
Lumens จำนวน 1 
เครื่อง  

28,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ-จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

5. งานบริหารทั่วไป โทรทัศน แอล อ ีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840x2160 
พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 
จำนวน 2  

31,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

เครื่องโดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 

6. งานบริหารทั่วไป ตูทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ  
(น้ำเย็น 1 หัวกอก) 

6,000 สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

กวางไมนอยกวา 31 ซม. 
ยาวไมนอยกวา 29 ซม. 
สูงไมนอยกวา 95 ซม. 
ถังบรรจุน้ำภายในเครื่องไม
นอยกวา 3 ลิตร 

7. งานบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับงานประมวลผล*
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

โดยมีคุณลักษณะตาม
ประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ 
ICT 

8. งานบริหารทั่วไป เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส) 18,000 สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

ขนาด 1.5 แรง 

9. งานบริหารทั่วไป คาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 

90,000 สำนักปลัด เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษา
ครุภัณฑสำนักงาน 

ครุภณัฑสำนักงานเทศบาล  

10. งานบริหารงาน
คลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิว้) 

30,000 กองคลงั เพื่อใชปฏิบัติงานกองคลัง โดยมีคุณลักษณะตาม
ประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ 
ICT 

11. งานบริหารงาน
คลัง 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดำ (18 หนา/
นาที) 

2,600 กองคลงั เพื่อใชปฏิบัติงานกองคลัง โดยมีคุณลักษณะตาม
ประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ 
ICT 

12. งานปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

คาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุง 
ครภุัณฑ 

100,000 สำนักปลัด เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษา
ครุภัณฑสำนักงาน 

ครุภณัฑสำนักงานเทศบาล 
งานปองกันบรรเทา 
สาธารณภยั  

13. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เครื่องคอมพิวเตอร 
สำหรับงานสำนักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิว้) 

17,000 สำนักปลัด เพื่อใชปฏิบัติงานสำนกัปลัด 
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

โดยมีคุณลักษณะตาม
ประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 
ICT 

14. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องกำเนิดไฟฟา 
จำนวน 1 เครื่อง  

55,500 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

กองชาง เพื่อใชปฏิบัติงานกองชาง โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ือง
ที่ไมเคยผานการใชงานมา
กอน ขนาดไมนอยกวา ๕ 
กิโลวัตต เปนเครื่องยนตดี
เชล (เปนครุภัณฑที่อยูใน
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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 แผนงาน/งาน รายการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วตัถุประสงค ผลผลิต 

15. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครือ่งตบดิน จำนวน 1 
เครือ่ง  

21,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

กองชาง เพื่อใชในการปฏิบตัิงานของ
กองชาง 

โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ือง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงาน
มากอน  น้ำหนักเครื่องตบ
ดนิไมนอยกวา 80 กก. 
แรงบดอัดไมนอยกวา 5 
ตัน และความเร็วในการตบ
ไมนอยกวา 5000 คร้ัง/
นาที จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 

16. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องตัดคอนกรีต 
จำนวน 1 เครื่อง  

55,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

กองชาง เพื่อใชในการปฏิบตัิงานของ
กองชาง 

โดยมีคุณสมบตัิ เปนเคร่ือง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงาน
มากอน ขนาดเคร่ืองยนต
ไมนอยกวา 13 แรงมา 
ขนาดใบตดัไมนอยกวา ๑๐ 
นิ้ว และชนิดเครื่องยนต
เบนซิล ๔ จังหวะ จัดซื้อ
ตามราคาทองถิ่น 

17. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องสกัดคอนกรีต 
จำนวน 1  

30,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

กองชาง เพื่อใชในการปฏิบตัิงานของ
กองชาง 

เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ 
เปนเครื่องใหมทีไ่มเคยผาน
การใชงานมากอน เปน
ชนิดไฟฟา กำลังไฟ 1510 
วัตต แรงกระแทก 1450 
คร้ัง/นาที น้ำหนัก 15 กก. 
พรอมดอกปลายแหลม 1 
ดาม และดอกปลายแบน 
1 ดาน จัดซือ้ตามราคา
ทองถิ่น 

18. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ชุดทดสอบความขนเหลว
ของคอนกรีต (Slum 
Test) จำนวน ๑ เครื่อง  

8,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

กองชาง เพื่อใชในการปฏิบตัิงานของ
กองชาง 

โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ือง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงาน
มากอน ถาดรองรับ
ตัวอยางทำดวยโลหะแผน 
มีขนาดไมนอยกวา 
23.5x24x2.5 นิว้ มีหหูิ้ว 
2 ดาน จำนวน 1 ถาด 
กรวยสลัมทำดวยแสตนเลส 
จำนวน 1 อัน เหล็กกระทุง 
จำนวน 1 อัน ชอนตกั
ตัวอยางจำนวน 1 อัน 
เกรียง แปลงทองเหลือง 
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น 

19. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

อุปกรณทดสอบคอนกรีต 
จำนวน 1 เครือ่ง  

8,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

กองชาง เพื่อใชในการปฏิบตัิงานของ
กองชาง 

โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ือง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงาน
มากอน เปนรูปทรง
สี่เหลี่ยม 1 ชุด ม ี3 ลกู มี
รปูทรงลูกบาศกขนาด 
15x15x15 ซม. ทำดวย
เหลก็หลอ ดานในใสเรียบ 
ใชหลอคอนกรีต จัดซื้อ
ตามราคาทองถิ่น 
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 แผนงาน/งาน รายการ จำนวน 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วตัถุประสงค ผลผลิต 

20. งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำหอยโขง 
ชนิดมอเตอรไฟฟา  

48,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

กองชาง เพื่อใชในการปฏิบตัิงานของ
กองชาง 

ขนาดเครื่องสูบน้ำสามารถ
สูบน้ำได 1130 ลิตรตอ
นาที จำนวน 3 เคร่ือง ๆ 
ละ 16,000 บาท โดยมี
คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑสำนัก
งบประมาณ จัดซื้อตาม
ราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑสำนักงบประมาณ 

21. งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส) 68,000 66,000 0.00 2,000 

 
 
 
 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตำบลนาใน  มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  76  โครงการ  จำนวนเงิน 32,673,822.32 บาท  มีการ
เบิกจายงบประมาณ จำนวน  73  โครงการ  จำนวนเงิน  29,450,922.32  บาท  สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร  ไดดงันี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเกษตรและดานอาชีพเสริม 

5 360,000.00 
5 360,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 
หมูบานใหนาอยู 

46 25,871,416.80 
43 22,718,516.80 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

21 6,340,695.52 
 

21 
 

6,270,695.52 

ยุทธศาสตรการพฒันาดาน
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

4 101,710.00 
4 101,710.00 

รวม 76 32,673,822.32 73 29,450,922.32 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายเทศบาลตำบลนาใน  ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุมทอผา  
ยอมครามบานอูนดง หนองไชย
วาลย 

30,000 30,000 30,000 0.00 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน กลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง (การทำ
ปลาตากแหง) บานหวยบุน 

20,000 20,000 20,000 0.00 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนนุกลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (หนอไม
อัดปบ) บานนาใน 

20,000 20,000 20,000 0.00 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุนกลุมทอผาฝาย
ยอมสีเปลือกไม บานผักคำภ ู

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายหนองตาอวน ถึง อางเก็บนำ้
หวยเบือก บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ ๑๐ 

264,000.00 260,000.00 260,000.00 4,000.00 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

ซอม/สราง ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองแคน - สาย
อางเก็บน้ำหวยสวนปาน  บาน
หนองไชยวาลย หมูที ่10 บานผัก
คำภู หมูที ่11 

316,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

ซอม/สราง  ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองอั้น บานนา
เลา หมูที่ 4 

157,900 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นาใน 

180,000.00 148,153.80 148,153.80 31,846.20 

9. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสรางจิตสำนึกตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

20,000.00 16,350.00 16,350.00 3,650.00 

10. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสนิ 

133,500.00 133,500.00 133,500.00 0.00 

11. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 
(งานบริหารทั่วไป) 

90,000.00 34,300.00 34,300.00 55,700.00 

12. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตทุางถนนชวงเทศกาลวัน
ขึ้นปใหม 

30,000.00 24,836.00 24,836.00 5,164.00 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวัน
สงกรานต 

5,100.00 5,100.00 5,100.00 0.00 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 

30,000.00 28,200.00 28,200.00 1,800.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจัดหนวยบริการทาง
แพทยฉกุเฉิน (EMS) 

984,000.00 920,510.00 848,510.00 63,490.00 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

50,000.00 36,000.00 36,000.00 14,000.00 

17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิ 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

56,250.00 56,250.00 56,250.00 0.00 

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดวย
เกลือไอโอดีน 

19,560.00 19,560.00 19,560.00 0.00 

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเฝาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเดก็กอนวัยเรียน 

37,440.00 37,440.00 37,440.00 0.00 

21. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดนี 

20,800.00 20,800.00 20,800.00 0.00 

22. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการเฝาระวังโภชนาการและ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป 

49,950.00 49,950.00 49,950.00 0.00 

23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหนาที ่

160,000.00 158,510.00 158,510.00 1,490.00 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการประชุมผูนำชุมชน 
คณะกรรมการหมูบานและสวน
ราชการ 

20,000.00 10,800.00 10,800.00 9,200.00 

25. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำร ิ

40,000.00 5,250.00 5,250.00 34,750.00 

26. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล. เดิม สายบาน
นายสมศักดิ์ เทศประสิทิธิ ์ถึง 
หนองกอจอ บานอูนดง หมูที่ 1 

256,700.00 253,200.00 253,200.00 3,500.00 

27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
สายขางวัดโพนบก ถึงปาชา
สาธารณะประโยชนบานหวยบุน 
หมูที่ 3 

262,500.00 259,000.00 259,000.00 3,500.00 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทาง
ไปปาชาบานนาใน บานนาใน หมูที ่
5 

256,700.00 253,400.00 253,400.00 3,300.00 

29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน สาย นพค.26 ถึง 
บานนายอภิรักษ จันทรเพ็งเพ็ญ 
บานผักคำภ ูหมูที ่6 

263,300.00 253,500.00 253,500.00 9,800.00 

 
 



-20- 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชือ่มตอถนน คสล.เดิม สายบาน
นายศรศาสตร โถชาล ีถึงบาน นาย
อภิชาต ถานะลุน บานผกัคำภูใหม 
หมูที่ 9 

318,000.00 313,800.00 313,800.00 4,200.00 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
สายบานนางแทน วงศรีลา ถึง 
บานนายลำพัง นรบุตร บานผักคำ
ภูใหม หมูที ่9 

309,700.00 305,400.00 305,400.00 4,300.0 

32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน 
สายหวยสวนปาน บานผักคำภู หมู
ที ่๑๑ 

256,700.00 253,400.00 253,400.00 3,300.00 

33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

260,300.00 240,100.00 240,100.00 20,200.00 

34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 9,146,400.00 8,737,000.00 8,737,000.00 409,400.00 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,062,400.00 2,621,600.00 2,621,600.00 440,800.0 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 132,000.00 114,000.00 114,000.00 18,000.00 

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

150,000.00 117,774.00 117,774.00 32,226.00 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. สาย สปก. นา
ทนั - นาเลา บานนาทัน หมูที่ ๗ 

379,000.00 373,700.00 373,700.00 5,300.00 

39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล. สาย 
สปก. นาเลา - นาทัน บานนาเลา 
หมูที่ 4 

318,000.00 313,600.00 313,600.00 4,400.00 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อผลติ
น้ำประปาหมูบาน บานนาใน หมูที่ 
5  

200,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

197,300.00 197,300.00 2,700.00 

42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อผลิตน้ำ
อุปโภค บริโภค บานนาทัน หมูที่ 
7  

282,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

278,300.00 278,300.00 3,700.00 

43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

โครงการสำนักงานนาทำงาน 5,000 0.00 0.00 
(ไมใชงบประมาณ) 

5,000 

44. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม สายคุม
บานนอยบัวบานหนองผือนอย  
หมูที่ 8  
 

371,200 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

371,200 0.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

45. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล. เดิม สายบาน
นายสมศักดิ์ เทศประสิทิธิ ์ถึง 
หนองกอจอ บานอูนดง หมูที่ 1 

153,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

153,000 0.00 0.00 

46. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางระบบระบายน้ำภายใน
หมูบาน สายสมาแยกวัดภูริทัต
ตถิราวาส - คุมทาเรือ บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

237,900 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

0.00 0.00 0.00 

47. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อผลิต
น้ำประปา บานผกัคำภ ูหมูที่ 11 

273,300 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

 

0.00 0.00 0.00 

48. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. สายนาทัน - 
นาเลา บานาทัน หมูที ่7 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

9,648,000 5,833,333 5,833,333 3,814,667 

49. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
สายบานนายพรมมา เปงคำภา ถึง
ทางหลวงชนบท บานนาเลา หมูที่ 
4  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

4,167,000 2,685,000 0.00 0.00 

50. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันมหกรรมวิชาการ 
เฉลิมพระเกียรติศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

51. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) 

425,000.00 296,400.00 296,400.00 128,600.00 

52. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

1,225,000.00 842,880.00 842,880.00 382,120.0 

53. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาอาหารเสริม (นม)  1,935,000.00 1,620,163.52 1,620,163.52 314,836.48 

54. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

465,000.00 462,000.00 212,000.00 3,000.00 

55. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน) 

50,000.00 26,600.00 26,600.00 23,400.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

56. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศกึษา (คาอปุกรณ
การเรียน) 

50,000.00 26,600.00 26,600.00 23,400.00 

57. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน) 

75,000.00 39,900.00 39,900.00 35,100.00 

58. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

107,500.00 57,190.00 57,190.00 50,310.00 

59. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

3,000,000.00 2,588,100.00 2,588,100.00 411,900.00 

60. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการเขาคายภาษาอังกฤษแบบ
เขมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

61. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการเลนกีฬา 80,000.00 79,102.00 79,102.00 898.00 

62. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 9,200.00 9,200.00 40,800.00 

63. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา 

10,000.00 9,960.00 9,960.00 40.00 

64. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการเขาคายพกัแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5-6 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

65. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนใน
กลุมตำบลนาใน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 
 
 



-23- 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

66. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

67. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่อง
ดนตรี (วงดุริยางค) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

68. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมชนเผาภูไท 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

69. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยบุน - 
นาทัน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

30,700 26,300 26,300 4,400 

70. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอูนดง -
หนองไชยวลาย 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

30,700 26,300 26,300 4,400 

71. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหมูบานปลอดขยะ 40,000.00 22,050.00 22,050.00 17,950.00 

72. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิง่แวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการหนาบานนามอง 27,000.00 26,860.00 26,860.00 140.00 

73. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงธรรมะ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

74. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักพื้นที่สีเขียว 

3,000.00 2,800.00 2,800.00 200.00 
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รายละเอียดบัญชีรายการครุภัณฑในเทศบัญญัติ  ประจำปงบประมาณ  2564   
ที่มีการลงนามในสัญญา/การเบิกจาย  แยกไดดังนี้ 

 

 แผนงาน/งาน รายการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา/
ผูกพัน 

เบิกจาย คงเหลือ 

1. งานบริหารทั่วไป ตูเกาอี้ประชุม จำนวน 25 ตัว โดย
มีคุณลักษณะ1. ขาเหล็กเหลี่ยม2. 
ความกวางไมนอยกวา 43 ซม.3. 
ความลึกไมนอยกวา 55 ซม.4. 
ความสูงไมนอยกวา 90 ซม 

12,500 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

2. งานบริหารทั่วไป เกาอี้ผูบริหาร จำนวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี1้.ความกวางไม
นอยกวา 64 เซนติเมตร2.ความ
ลึกไมนอยกวา 73 เซนติเมตร3.
ความสูงไมนอยกวา 118 
เซนติเมตร 

12,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

3. งานบริหารทัว่ไป โตะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ 1. ขนาด 4 ฟุต 
2. ความกวางไมนอยกวา 120 
ซม.3. ความลึกไมนอยกวา 65 
ซม.4. ความสูงไมนอยกวา 75 
ซม. 

9,200 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 
 

0.00 

4. งานบริหารทั่วไป เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI 
Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน - ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ-จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

28,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

5. งานบริหารทั่วไป โทรทัศน แอล อ ีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 
พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 
เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 

31,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

6. งานบริหารทั่วไป ตูทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ  
(น้ำเย็น 1 หัวกอก) 

6,000 5,900 5,900 100 

7. งานบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
งานประมวลผล* 

22,000 22,000 22,000 0.00 

8. งานบริหารทั่วไป เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส) 18,000 17,000 17,000.00 10,000 
9. งานบริหารทั่วไป คาบำรุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ 
90,000 34,300 34,300.00 55,700 

10. งานบรหิารงาน
คลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิว้) 

30,000 29,500 29,500 500 

11. งานบริหารงาน
คลัง 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดำ (18 หนา/นาที) 

2,600 2,600 2,600 0.00 

12. งานปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

คาบำรงุรักษาและปรับปรุง 
ครภุัณฑ 

100,000 0.00 0.00 100,000 
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 แผนงาน/งาน รายการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา/
ผูกพัน 

เบิกจาย คงเหลือ 

13. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

17,000 17,000 17,000 0.00 

14. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องกำเนิดไฟฟา จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ เปนเครื่อง
ที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
ขนาดไมนอยกวา ๕ กโิลวัตต เปน
เครื่องยนตดีเชล (เปนครุภัณฑที่อยู
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 

55,500 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

15. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครือ่งตบดิน จำนวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ืองใหมที่
ไมเคยผานการใชงานมากอน  
น้ำหนักเครื่องตบดินไมนอยกวา 
80 กก. แรงบดอัดไมนอยกวา 5 
ตัน และความเร็วในการตบไมนอย
กวา 5000 คร้ัง/นาที จัดซื้อตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

21,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

16. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณสมบตัิ เปนเครื่อง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 13 
แรงมา ขนาดใบตัดไมนอยกวา ๑๐ 
นิ้ว และชนิดเครื่องยนตเบนซิล ๔ 
จังหวะ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น 

55,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

17. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ เปนเคร่ือง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
เปนชนิดไฟฟา กำลังไฟ 1510 
วัตต แรงกระแทก 1450 ครั้ง/
นาที น้ำหนกั 15 กก. พรอมดอก
ปลายแหลม 1 ดาม และดอก
ปลายแบน 1 ดาน จัดซือ้ตามราคา
ทองถิ่น 

30,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

18. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ชุดทดสอบความขนเหลวของ
คอนกรีต (Slum Test) จำนวน ๑ 
เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ เปนเครื่อง
ใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
ถาดรองรับตัวอยางทำดวยโลหะ
แผน มีขนาดไมนอยกวา 
23.5x24x2.5 นิว้ มีหหูิ้ว 2 ดาน 
จำนวน 1 ถาด กรวยสลัมทำดวย
แสตนเลส จำนวน 1 อัน เหล็ก
กระทุง จำนวน 1 อัน ชอนตัก
ตัวอยางจำนวน 1 อัน เกรียง 
แปลงทองเหลือง จัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น 

8,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 
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 แผนงาน/งาน รายการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา/
ผูกพัน 

เบิกจาย คงเหลือ 

19. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

อุปกรณทดสอบคอนกรีต จำนวน 
1 เครือ่ง โดยมีคุณสมบัติ เปน
เคร่ืองใหมที่ไมเคยผานการใชงาน
มากอน เปนรูปทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 
มี 3 ลูก มีรูปทรงลูกบาศกขนาด 
15x15x15 ซม. ทำดวย
เหลก็หลอ ดานในใสเรียบ ใชหลอ
คอนกรีต จัดซื้อตามราคาทองถิ่น 

8,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 0.00 

20. งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำหอยโขง ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาดเครื่องสูบน้ำสามารถ
สูบน้ำได 1130 ลิตรตอนาท ี
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16000 
บาท โดยมีคุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑสำนัก
งบประมาณ จัดซื้อตามราคาบญัชี
มาตรฐานครุภัณฑสำนัก
งบประมาณ 

48,000 
(โอนตั้งจายรายการใหม) 

0.00 0.00 300 

21. งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส) 68,000 66,000 0.00 2,000 

 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2564 
กิจกรรม/โครงการ แบบ ผ.02 , ผ.02/1 , ผ.03 

เทศบาลตำบลนาใน พรรณานิคม จ.สกลนคร  
 
 

ยุทธศาสตร 

แผนดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจาย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดานการเกษตรและ 
ดานอาชีพเสริม 

78 33,235,800.00 8 1,407,900.00 5 360,000.00 5 360,000.00 

2.ดานการพัฒนาชุมชน 
ใหนาอยู 

179 164,401,950.00 83 33,653,500.00 46 25,871,416.80 43 22,718,516.80 

3.ดานการพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

57 18,922,700.00 30 7,833,900.00 21 6,340,695.52 21 6,270,695.52 

4.ดานการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการทองเทีย่ว 

26 10,846,600.00 12 220,000.00 4 101,710.00 4 101,710.00 

รวม 340 227,407,050.00 133 43,115,300.00 76 32,673,822.32 73 29,450,922.32 
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ช. ผลการดำเนินงาน 
                       เทศบาลตำบลนาใน  ไดดำเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำป
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ในเขตพ้ืนที่โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสำเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกลเคียง  โดยมีผลการดำเนินงานทีส่ำคัญดังนี้  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใส
ขอมลูผลการดำเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสำรวจความคดิเห็นของ
ประชาชนหรือขอมูลผลการดำเนินงานดานอื่นๆ 
 
 
ปญหา  อุปสรรค 
   
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร ยังประสบ
ปญหาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดสกลนครตองดำเนินการ
ตามมาตรการการปองกันโรคระบาดดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการ
โรคติดตอของจังหวัดสกลนคร มีผลตอการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลนาในที่มีลักษณะเปน
การรวมคนเปนจำนวนมาก หรือเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดำเนินการ
ได ทำใหผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นมีเปาหมายลดลง แตเทศบาลตำบลนาในได
ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไข โอน เพิ่ม/ลด งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
พ.ศ. 2564  ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตาม
สถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพื้นที่เทศบาลตำบลนาใน ตาม
ความเหมาะสม 
 
ขอเสนอแนะ 
 
  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรและตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตำบลนาในจะสัมฤทธิ์ผลและทำใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น  รัฐบาลจะตองกำหนดมาตรการในการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด ตลอดจนการจัดหาวัคซีนที่มี
คุณภาพเพื่อใหประชาชนไดรับวัคซีนอยางทั่วถึง เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาว  และในดาน
งบประมาณอยากใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใน
ปจจุบันงบประมาณไมเพียงตอการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นและการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชพีเสริม 
 

1. กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองตาอวน ถึง อางเก็บน้ำหวยเบือก  

     บานหนองไชยวาลย  หมูท่ี  10 
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2. โครงการสนับสนุนกลุมทอผายอมสีเปลือกไม บานผักคำภู 
 

        
 

         
 

4.โครงการสนับสนุนกลุมทอผายอมครามบานอนูดง หนองไชยวาลย  
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ยทุธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
 

1. กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน สายนางแทน วงศรีลา ถึง บานนายลำพังนรบุตร   
บานผักคำภูใหม  หมูที่ 9 
 

       
 

       
        

2.  กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน สายบานนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ถึง หนองกอจอ  
                บานอูนดง  หมูท่ี 1 
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3.  กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางหมูบาน สายบานนายศรศาสตร  โถชาลี  ถึงบานนายอภิชาต  

               ถานะลนุ บานผักคำภูใหม  หมูที่ 9 

 

       
 

      
 

        

4.โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.เดิม สายทางไปปาชา 
   บานนาใน   หมูที่ 5 
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 5.  โครงการปองกนัและแกไขปญหาลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศบาลวันขึ้นปใหม  

 

       
 

                  
 

6. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน   
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7. โครงการชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที ่ 
       

         
 

                      

      8. โครงการประชุมผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบานและสวนราชการ 
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 9.  โครงการสรางจิตสำนึกตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 

        
 

       
 

10. โครงการจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำร ิ
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   11. โครงการจัดหนวยบริการทางการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 
 

        
 

        
 

12.  โครงการสำนักงานนาอยู  นาทำงาน 
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ยทุธศาสตรที่ 3  ดานการพฒันาทางการศึกษา ศาสนา กฬีา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

1. โครงการอนุรักษ  สืบสานวัฒนธรรมชนเผาภูไท   
 

        
 

                       
             

2. โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีเขาพรรษา 
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3. โครงการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

       
 

                               
 
ยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว      
 

1. โครงการหนาบาน นามอง 
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2. โครงการหมูบานปลอดขยะ 

 

               
 

         
        

3. โครงการรวมใจภักดิ์  รักพื้นที่สีเขียว 
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4. โครงการทองเที่ยวเชิงธรรมะ (3 ธรรม) 
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ซ.  คณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
   

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1 นายชาติชาย  โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน  
2 นายปราโมทย  วงศรีลา รองนายกเทศมนตรตีำบลนาใน  
3 นายบริรักษ  ศรีเทียวไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาใน  
4 นายคมศักดิ์ ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
5 นายสมหมาย  โสมไชย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
6 นายเสรมิชัย  คุณากร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
7 นายอุดม  ดาพรม  ผูทรงคุณวุฒิ   
8 นายคำนอง  วงศรีลา ผูทรงคุณวุฒิ  
9 นายบุญกาณ ดีแสง ผูทรงคุณวุฒิ  

10 นางจินตนา  อัคพนิ ผอ.รพ.สต. บานหนองผือ  
11 นายฉัตรชัย  ถานะลุน ผูอำนวยการโรงเรยีนบานอูนดง  
12 นายเอกศักดิ์  อาจหาญ ผูอำนวยการโรงเรียนภูริทัตตวิทยา  
13 นายภูไท  ภูสาธง ผูแทนประชาคมทองถิ่น    
14 นายเจริญ  วาริคิด ผูแทนประชาคมทองถิน่    
15 นายสุวัธ  วงศรีลา ผูแทนประชาคมทองถิ่น    
16 นายสายัน  เสมอพิทักษ ผูแทนประชาคมทองถิ่น    
17 นายประภัย  สีเทียวไทย ผูแทนประชาคมทองถิ่น  
18 ร.ต.อ. มิตรศักดิ์  พรมสุภา ผูแทนประชาคมทองถิ่น    
19 นายไกรทอง  ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน  
20 นายไพศาล  คำมุงคณุ หัวหนาสำนกัปลัดเทศบาลตำบลนาใน  

 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น   

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นายวินัย  โสมชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
2 นางสาวนารีรัตน  นามเนาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
3 นายทองมวน  เณธิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
4 นายวัชระ  เดชะอุม ผูแทนประชาคมทองถิ่น  
5 นายประดิษฐ  อินคำนอย ผูแทนประชาคมทองถิ่น  
5 นายชัยพร  ศรีประภา ผูแทนหนวยงานราชการ   
6 นางประภาพรรณ  ชาแสน ผูแทนหนวยงานราชการ   
7 นางสาวจีรวรรณ  ประจนัทร ผูอำนวยการกองคลัง   
8 นายไพศาล  คำมุงคุณ หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  
9 นายพรมมา  เปงคำภา ผูทรงคุณวุฒิ  

10 นายสม  มะลิทอง ผูทรงคณุวุฒิ  
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 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นายไกรทอง  ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน  
2 นายสมคิด  ดิษพนัลำ รองปลัดเทศบาลตำบลนาใน  
3 นางสาวจีรวรรณ  ประจันทร ผูอำนวยการกองคลัง  
4 นายสมคิด  ดิษพันลำ รองปลัดเทศบาลตำบลนาใน รักษาราชการแทน 

ผูอำนวยการกองชาง 
 

5 นายสนัติสุข  ประจันทร หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน 
ผอ.กองการศึกษา 

 

5 นายอุดม  ดาพรม ผูแทนประชาคมทองถิ่น   
6 นายพิสิฐ  พิพิธกุล ผูแทนประชาคมทองถิ่น   
7 นายมาโนช  โถชาล ี ผูแทนประชาคมทองถิ่น   
8 นายไพศาล  คำมุงคุณ หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  
9 นางนิยดา  ศรีประภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

 
 

                ทั้งนี ้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกีย่วของมีขอสงสัยหรือมีความ
ประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาในทราบ  เพื่อจะได
พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพืน้ที่ใน
ระยะตอไป 
 
                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   18  พฤศจิกายน  2564 
 

 

 
      (นายชาติชาย  โถตันคำ) 
              นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


