
    
ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
------------------------------ 

ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  253  กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน  จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลนาใน ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลนาใน 
“เมืองเกษตรกรรม  นำด้านอาชีพเสริม ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่ ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลนาใน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลตำบลนาในกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5. แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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6. แผนงานเคหะและชุมชน 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
9. แผนงานพาณิชย์ 
10. แผนงานงบกลาง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
1. แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
8. แผนงานการเกษตร 

 ง.  การวางแผน 
เทศบาลตำบลนาในได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ. 25๖1  

– 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี  ต่อไป 
  เทศบาลตำบลนาใน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.  2561–2565)  เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  2562  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดา้น
การเกษตรและด้าน
อาชีพเสริม 

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

 
78 

 
33,215,800 

 
76 

 
30,891,600 

2. การพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

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

179 
 

164,401,950 
 

180 
 

155,934,450 

3. การพัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา  และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

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

 
 

57 

 
 

18,922,700 

 
 

56 

 
 

18,722,700 

4. การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

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

 
26 

 
10,846,600 

 
25 

 
10,696,600 

รวม 126 105,859,050 165 141,973,350 345 193,399,750 340 227,407,050 337 216,245,350 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 

  ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาใน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบญัญัติ
งบประมาณ   จำนวน 109  โครงการ    งบประมาณ  26,458,924  บาท  สามารถจำแนกตามยทุธศาสตรไ์ดด้ังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสรมิ 13 1,584,610.00 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 58 19,118,954.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา 
                     และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 5,643,100.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 12 112,260.00 
                                                           รวม 109 26,458,924.00 

 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ  เทศบาลตำบลนาใน  มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เข้าสูพ่ื้นที่แปลงเกษตร สาย
ห้วยสวนป่าน บ้านผกัคำภ ูหมู่ 
11 

119,751.00 สำนัก/กอง
ช่าง,สำนัก
ช่าง,กอง
โยธา,กอง
ประปา 

-เพื่อให้เข้าถึงการบริการของรัฐ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 เมตร 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เข้าสูพ่ื้นที่แปลงเกษตร สาย
บ้านนายธนสิทธิ ์วงศรีลา ถึง
บ้านนายแหวน สีเทียวไทย 
บ้านผักคำภ ูหมู ่11 

182,327.00 สำนัก/กอง
ช่าง,สำนัก
ช่าง,กอง
โยธา,กอง
ประปา 

-เพื่อให้เข้าถึงการบริการของรัฐ 
-เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 600 เมตร 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ฯลฯ,เพื่อเป็น
ค่าใช่จ่ายในการอบรม หมู่ที ่1-
11 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้า
ย้อมคราม บา้นอูนดง หนอง
ไชยวาลย ์

30,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม 

-อุดหนุนงบประมาณใหก้ับกลุ่ม
ทอผ้าย้อมคราม บ้านอูนดง-
หนองไชยวาลย์ หมู่ที ่1 และหมู่
ที่ 10 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสรมิ 

โครงการอุดหนุน กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง (การ
ทำปลาตากแห้ง) บา้นหว้ยบุ่น 

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

-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม 

-อุดหนุนงบประมาณกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง (การทำ
ปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น-บา้น
นาทัน 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุน กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
(หน่อไม้อัดปิ๊บ) บา้นนาใน 

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

-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (หน่อไม้
อัดปิ๊บ) บา้นนาใน หมู่ที ่5 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตจากฝ้ายบ้านผักคำภ ู

30,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตจาก
ฝ้ายบ้านผกัคำภ ู
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอ
บ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และด้าน
อาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้า
ฝ้ายยอ้มสีเปลือกไม้ บา้นผักคำ
ภู 

30,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา
ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร -เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

อุดหนุนให้กับกลุ่มทอผ้าฝ้ายยอ้มสี
เปลือกไม้ บ้านผักคำภ ู

9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และด้าน
อาชีพเสริม 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่
พื้นที่การเกษตรสายแปลงนาง
เกสร สีเทียวไทย ถึงแปลง
เกษตรนายเตียน นรบุตร บ้าน
ผักคำภู หมู่ที่ 6 

119,200.00 
 

 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร -เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

กว้าง  3.00 เมตร  
ความยาว 250 เมตร 
 

10 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และด้าน
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรสายปู่ตา ถึง 
ทางหลวงชนบท บ้าน
ห้วยบุ่นหมู่ที่ 3  

259,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร -เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

11 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และด้าน
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรสายวังน้ำเย็น 
บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 

423,900.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา
ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร -เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และด้าน
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรสายบ้านนาย
แว่น ปอ้งศรี ถึง สามแยกถนน
ลูกรังสายวังน้ำเย็นบา้นนาทัน 
หมู่ที่ 7 

301,500.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร -เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,600.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร สาย
บ้านนายปัญญา พันเพียง บ้าน
หนองไชยวาลย์ หมู่ที ่10 

48,932.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อให้เข้าถึงการบริการของ
รัฐ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขิง
ประชาชน 

ความยาว 300 เมตร 

14 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลนาใน 

0.00  สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา
ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

-อบรมสัมมนาพนกังาน ลูกจ้าง 
พรอ้มทั้งคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเดินทางไปทัศนศึกษา
ดูงานทั้งในและนอกสถานที ่

15 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชกิ
สภาเทศบาลตำบลนาใน 

4,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา
ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถกูต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และค่าใช้จ่าย ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

16 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ
สถาบันพระมาหากษัตริย ์

0.00 สำนัก/กองคลัง -เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็น
ชาติตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และเขา้ใจใน
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้าง
จิตสำนึกความเป็นชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และ
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหก้ับประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลนาใน,-จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนกึ
ความเป็นชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และ
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหก้ับประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลนาใน,จัด
ฝึกอบรมตามนโยบายของ
หน่วยงานราชการ 

17 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

133,500.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพือ่พัฒนาการดำเนินงานด้าน
แผนที่ภาษีของเทศบาลตำบล
นาในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การบริกหารจัดการบา้นเมืองที่
ดี 

-เพื่อปรับปรุงและสำรวจข้อมูลแผน
ที่ภาษีของเทศบาลตำบลนาในให้
เป็นปัจจุบัน,-จัดทำแผนที่แม่บทให้
เรียบร้อย 

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการสำนักงานน่าอยู่ 
น่าทำงาน 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อปรับปรุงตกแต่งอาคาร 
จัดสถานกำหนดรูปแบบการ
ทำงาน ปรับปรุงการให้บรกิาร 
เพื่อให้สถานที่ทำงาน น่าอยู่ 
น่าทำงาน 

-ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 5 ส. ใน
สำนักงาน,-บุคลากรมรสุขภาพจิตที่
ดี,สร้างแรงจูงใจในการทำงาน,
ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมี
คุณภาพ 

19 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

4,742.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ 

-ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน
เทศบาล 

20 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ตำบลนาใน 

8,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่า
ใช่จ่ายอื่นๆ ตามโครงการฯลฯ ,-
บำบัดและฝึกอาชีพให้กับผู้ติดยา
เสพติด หมู่ที ่1-11 

21 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการประชุมเชิงวิชาการ
การปฏิบัตหิน้าที่อปพร. 

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

-เพื่อให้อปพร. มีความรู้
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานด้าน
บรรเทาสาะรณภัยด้านตา่งๆ 
เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ 

-อบรมให้ความมรู้เกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภยั
เพื่อช่วยยเหลือผู้ประสบภัยใหก้ับ
สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล, 
-ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานรว่มกัน
กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและ 
อปพร. 

22 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติทางถนนช่วง
เทศบาลวันขึ้นปีใหม ่

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

-เพือ่ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-จัดเจ้าหนา้ที่และ สมาชิก อปพร.
ออกหนว่ยใหบ้ริการเฝ้าระวังเหตุ
ช่วงเทศกาล 

23 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน
ให้น่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติทางถนนช่วง
เทศบาลวันสงกรานต์ 

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

-เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-จัดเจ้าหนา้ที่และ สมาชิก อปพร.
ออกหนว่ยใหบ้ริการเฝ้าระวังเหตุ
ช่วงเทศกาล 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจร 

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

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง
เกี่ยวกบัจราจรตา่งๆ 

-จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนและผู้นำชุมชนตำบลนา
ใน จำนวน 11 หมู่บ้าน 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการซักซ้อม
แผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

3,000.00 
(โอนลด) 

 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเตรียมความพรอ้มการเผชิญ
เหตุได้ตลอดเวลา 

-จัดฝึกอบรมใหก้ับอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าผู้นำชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 1-11 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการตดิตั้งถัง
ดับเพลิงใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 

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

-เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ภายในสถานศึกษาและตาม
หมู่บ้าน 

-ติดต้ังถังดับเพลิงตามสถานศึกษา
และตามหมู่บา้นในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมูบ่้านให้น่าอยู ่

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

0.00 
(โอนลด 

100,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ความรู้แก่ อปพร. ให้มีจิต
อาสา 
 -เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

-จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการจัดหน่วย
บริการทางแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 

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

-เพื่อบริการดา้นสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

-จัดหน่วยบริการด้านสาธารณสุข
ให้กับประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

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

-เพื่อบริการดา้นสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้า 100 % 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
ภาวะใหม่ๆและโรค
ภาวะตามฤดูกาล 

0.00 
(โอนลด) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อป้องกันและฟื้นฟกูารเกิดโรค
ภาวะใหม่ๆ และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรค
อุจาระร่วง ฯลฯ ให้กับประชาชน
ตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมูบ่้าน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูและ
ป้องกันการเกิดโรคภาวะใหม่ๆ 
และโรคภาวะตามฤดกูาล เช่น โรค
ไขเลือดออก โรคอุจาระร่วง ฯลฯ 
โดยการจัดซ้ือจัดหาวัสดุเคมี 
สารเคมี เป็นต้น  

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ 

0.00 
(โอนลด) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดึขึ้น มีน้ำอุปโภค บรโิภคที่ถูก
สุขอนามัย 

-ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพนำ้
ในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน 
๑๑ หมู่บ้าน 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
เอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน 

0.00 
(โอนลด) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้เยาวชนมีความเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศสัมพันธ์และรู้จักวธิี
ป้องกัน 

-จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัเรื่องเพศสัมพันธ์ใน
โรงเรียน 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการควบคุม
หนอนพยาธ ิ

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

เพื่อเป็นการขับเคลือ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2,3,4,5,7,8 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยั
มะเร็งเต้านม 

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

เพื่อเป็นการขับเคลือ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ? 
11 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเด็กไทยฉลาด
สมวัยด้วยเกลือเสริม
ไอโอดีน 

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

เพื่อเป็นการขับเคลือ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2,3,4,5,7,8 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กก่อนวัย
เรียน 

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

เพื่อเป็นการขับเคลือ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2,3,4,5,7,8 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

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

เพื่อเป็นการขับเคลือ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1,6,9,10,11 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเฝ้าระวัง
โภชนาการและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

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

เพื่อเปน็การขบัเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1,6,9,10,11 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที ่

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

- เพื่อชว่ยเหลือประชาชนที่
ไดร้ับความเดือดร้อนใน
กรณีต่างๆ ตามอำนาจ
หน้าที ่

-ช่วยเหลอืประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาในที่ได้รับความ
เดือดร้อนในเขตเทศบาล 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมูบ่้าน สายบา้น
นางถอนไล มาตรราช ถึง
บ้านนางสาคร ทาสีไข 
บ้านผักคำภ ูหมู่ที ่11 

55,425.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อให้เข้าถึงการบริการ
ของรัฐ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ช่วงที่ 1 ความยาว 90 เมตร ช่วง
ที่ 2 ความยาว 152 เมตร 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1-
11 

96,711.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
และป้องกันทรัพย์สิน
เสียหาย 
-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน จำนวน 11 จุด หมู่ที ่1-
11 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการส่งเสริมอาชีพ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

0.00 
(โอนงบฯ 

20,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
อาชีพให้แก่คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างอาชีพ รวมทั้งสนบัสนุน
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กบั
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนา
ใน 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการครอบครัวห่วงใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ 

0.00 
(โอนงบฯ 

150,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้บุตรหลานและ
ผู้สูงอายุมีความรูเ้บือ้งต้น
ในการดูแลสุขภาพ 

-จัดอบรม แนะนำและสาธิต
วิธีการนวดเพื่อบำบัด การป้องกัน
โรคและการดูแลรักษาโรคผู้สูงอาย ุ
สำหรับญาติ/บุตรหลาน/ผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลตำบลนาใน 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการส่งเสริมพัฒนา
สตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

0.00 
(โอนงบฯ 

20,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวให้กับกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาลตำบล
นาใน 

-อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ประกอบอาชีพใหก้ับกลุ่มสตรีใน
เขตเทศบาล -อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัสิทธิสตรีและบทบาทสตรี 
หมู่ที่ ๑-๑๑ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอบรมการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลนาใน 

0.00 
(โอนลด 

30,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเป็นการทบทวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และ
เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา
ความเดือดร้อน 

-อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
แผนชุมชน การทบทวนแผน
ให้กับประชาชน ผู้นำชุมชน 
ส่วนราชการ 

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการท้องถิ่นปลอด
ทุจริต 

0.00 
(โอนลด 

20,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนาในมีความรู้เกีย่วกบั
ระเบียบกฎหมาย ขอ้มูลข่าวสารใน
การทุจริต 

-อบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูล
ข่าวสารในการทุจริตให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน 

47 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการประชุมผู้นำ
ชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และส่วน
ราชการ 

12,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ผู้นำชุมชนคณะกรรมการ
หมู่บ้านและสว่นราชการในเขต
เทศบาลมี การบูรณาการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 

-อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
จัดทำ แผนชุมชน ระดม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการอบรม เสนอ
ปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ฯลฯ 

48 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

0.00 
(โอนงบฯ 
30,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อบริการดา้นสาธารณะให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ -เพื่อรับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

-จัดกิจกรรมบริการด้าน
สาธารณะให้กบัประชาชน , 
และรับทราบปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาใน 

49 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการธนาคารออม
ความดี 

10,000.00 
(โอน 10,000) 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อน้อมนำเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต -เพื่อเป็นการ
สร้างการตื่นตัวกับการทำความดีอยู่
เสมอ จนยึดบรรทัดฐานในการ
ดำเนินชีวิต 

จัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการธนาคารออมความดี 
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล
นาใน จำนวน 11 หมู่บา้น -
ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 
คน 

50 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดำร ิ

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

เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมาน
สามัคคีของคนในตำบลเพื่อจัดทำ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์รว่มกัน 

จัดทำกิจกรรมต่างๆ ตาม
กิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน เช่น จิตอาสา
พัฒนา จิตอาสาภัยพบิัติ และ
จิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นต้น 
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล
นาใน 

51 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านเช่ือมต่อ
ถนน คสล.เดิม สายคุ้ม
ท่าเรือ บ้านหนองผือ หมู่
ที่ 2 

230,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน สาย
หนองผือห้วยบุ่นเข้าเมรุ  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 

435,900.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้าน สาย 
น.พ.ค. 26 ถึงบ้านนา
อภิรักษ ์จันทร์เพ็งเพ็ญ
บ้านผักคำภ ู หมู่ที่ 6 

256,300.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านเช่ือมต่อถนน 
คสล.เดิม สายข้างบ้านนางแอ 
กิจเจริญ บา้นนาทัน หมู่ที่ 7 

376,300.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพือ่พัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลกูรังข้างละ 
0.50 เมตร 

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน เช่ือมตอ่ถนน 
คสล. เดิม สายคุ้มน้อยบวัไทย 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 

256,300.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
245.00 เมตร หนา 0.15 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้าน เช่ือมตอ่ถนน 
คสล.เดมิ สายบ้านนายปัญญา 
พันเพียง ถึงหนองไชยวาลย ์
บ้านหนองไชยวาลย ์ หมู่ที ่
10 

257,900.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน สายซอยพิษ
สุวรรณ บ้านผักคำภู หมู่ที ่
11 

106,600.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อพัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
162.50 ตรม. 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ค่าบำรุงรกัษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

518,700.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

-ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ชำรุดและเสยีหายของเทศบาล 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

40,000.00 
 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบและ
กฎกระทรวง 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,426,800.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพตามชว่งอายุ
ที่กรมฯ กำหนด 

- ผู้สูงอายุตำบลนาใน  
หมู่ที่ ๑ - ๑๑ 

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,074,400.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนกัปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

-ผู้พิการตำบลนาใน  
หมู่ที่ ๑ - ๑๑ 

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

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

-เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับเงินช่วยเหลือ 

-ผู้ป่วยเอดส์ตำบลนาใน หมู่ที่ ๑ 
- ๑๑ 

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมูบ่้านให้น่าอยู ่

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลนาใน 

118,476.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๕๐ ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร 

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

-เพื่อให้ อปพร./อาสาสมัคร
ตำรวจ มีความรู้ด้านกฎหมาย
จราจรและเสริมสร้างวินัยจราจร 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหา
จราจร 

-อุดหนุนงบประมาณใหก้ับสถานี
ตำรวจภธูรนาใน ดำเนินการตาม
โครงการที่ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลนาในมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาล
ตำบลนาใน 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการความมั่นคง
ทางอาหารเกษตร
ปลอดภัย เพื่อความ
มั่นคงของเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำ
รูปแบบ (Model) ความมั่นคง
ทางอาหารของหมู่บ้านต้นแบบ
ใน 4 มิติ  
เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงทางอาหาร และแผนธุรกจิ
ชุมชนออนไลนแ์ละเพื่อขยาย
พื้นที่ต้นแบบให้ครอบคลุมทั้ง
ตำบลนาใน 

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมง 
กลุ่มทอผ้ายอ้มคราม ผ้าย้อมสี
เปลือกไม้ ผลิตสินค้า OTOP และ
สินค้าพื้นเมืองอื่นๆ 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านผักคำภูใหม ่
 หมู่ที่ 9 

282,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีนำ้
เพื่อการอุปโภค บรโิภค ใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ  
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ให้ดีขึ้น 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ลึกไม่น้อย
กว่า 150 เมตร 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างระบบระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน 
สายสี่แยกบ้านนาใน 
ถึงลำห้วยหินลาด 
บ้านนาใน หมู่ที ่5 

418,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

ลดปัญหาน้ำทว่มขังและป้องกัน
ไหล่ถนนชำรุดและสิ่งปฏิกูลตาม
บ้านเรือน 

วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 
Ø0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพกั 
จำนวน 21 บอ่ ความยาวไม่น้อย
กว่า 202.00 เมตร พรอ้มป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างลาน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หน้า
วัดแจ้งโพธิ์ชัย บ้าน
ผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9 

263,300.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน -ขนาดกว้าง 42.00 เมตร กวา้ง 
47.00 เมตร กวา้ง 21.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 440 ตรม. พร้อมปา้ย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างลาน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หน้า
บ้านนายวีระพงษ ์
เจริญรส บ้านผักคำภู
ใหม่ หมู่ที่ 9 

78,600.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน -ขนาดกว้าง 20.00 เมตร กวา้ง 
26.00 เมตร กวา้ง 13.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 127 ตรม. พร้อมปา้ย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
มหกรรมทางวิชาการ
เฉลมิพระเกียรติศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ ๓ 

30,000.00 สำนกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้ครูและนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการประกวด
แข่งขันทางวิชาการ 

-อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่ 
๓ 

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

0.00 
(โอน 10,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสนับสนุนให้เด็กเห็น
ความสำคัญในวันเด็กแห่งชาติ 

-จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
จำนวน ๑๑ หมูบ่้าน 

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

442,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเป็นการพัฒนาการเดก็ให้
ครบทั้ง ๔ ด้าน 

- เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จำนวน ๖ ศูนย ์

74 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

1,337,700.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีสุขอนามยัที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๖ แห่ง 

75 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,840,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีสุขอนามยัที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง 
และโรงเรียนจำนวน ๖ 
แห่ง 

76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง 

380,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ทรัพย์สินทางราชการใช้งาน
ได้ตามปกติ 

-ค่าใช้จ่ายเพือ่ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
เช่น อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯลฯ 

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) 

52,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูและเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน สำหรับเด็กปฐมวยั 
(อาย ุ๓-๕ ปี) ของศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กทั้ง ๖ แห่ง 

78 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

52,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูและเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ๓-๕ ปี) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
๖ แห่ง 

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

78,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้เด็กได้มีเครื่องแบบ
นักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และเพื่อความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยในการแต่งกายของเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครือ่งแบบนักเรียน 
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง 

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

111,800.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพือ่ให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรรม 
สำหรับการเรียนการสอนของครู
และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ๓-๕ ปี) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
๖ แห่ง 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

2,940,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กฯ,เด็กในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตเทศบาล
ได้รับสารอาหารครบถ้วน 

- เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ จำนวน ๖ แห่ง - 
เด็กนักเรียนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง 

82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ ในกลุ่มตำบลนาใน 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพือ่พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 3 

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด 

2,720.00 
(โอนลด) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน เข้ารว่มการ
แข่งขันกีฬาและไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกบั ยาเสพติด 

-จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนทัว่ไปใน
เขตเทศบาลตำบลนาใน 
จำนวน ๑๑ หมูบ่้าน 

84 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสมัพันธ ์

10,000.00 
 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อเช่ือมความ
สัมพันธไมตรีระหว่าง อปท. 
ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

-จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอ
พรรณานิคม 

85 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการเล่น
กีฬา 

60,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
กำลังกาย มีสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรง 

-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาไวป้ระจำ
หมู่บ้าน จำนวน ๑๑ ชุด และ
เทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑ 
ชุด 

86 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธไมตรี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000.00 
 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลัง
กายเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้เข้มแข็งรู้จักแพ ้
ชนะ และการให้อภัย 

- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จำนวน ๖ ศูนย ์

87 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน TO BE 
NUMBER ONE 

0.00 
(โอนลด) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน 
ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตาม
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

88 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน
วิสาขบูชา 

0.00 
(โอน 10,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อฟื้นฟแูละสืบสาน
ประเพณีการจัดงานวันวิ
สาขบูชาจังหวัดสกลนครให้
คงอยู่สืบไป 

-บุคลากรของเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเข้า
ร่วมขบวนแห่ ณ ลานรวมใจไท
สกล และอื่นๆ ฯลฯ 

89 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างความโปร่งใส 

4,400.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขอ้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน -จัด
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและ
พัฒนาจิตใจ เช่น การทำสมาธิ 
เขา้วัดฟังธรรมฯลฯ 

90 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

12,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

-ถวายเทียนพรรษาตามวัด
ต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 
๑๑ หมู่บ้าน 

91 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเข้าค่ายพกัแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕-๖ 
ในกลุ่มตำบลนาใน 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
กระบวนการของกจิกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์
เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาที่ 
3 

92 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรและ
นักเรียนในกลุ่มตำบลนา
ใน 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์
เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาที่ 
3 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

93 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ ๓ 

20,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านกีฬา มีความ

สามัคคี 

-อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่ ๓ 

94 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

0.00 
(โอนลด 

50,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและ

รำลึกถึงบูรพาจารย์พระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 

-อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที ่

๘ 

95 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

โครงการประกวดสรภัญญะ 
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้มีเครื่องของ วง
ดุริยางค์เพียงพอต่อการใช้งาน  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยาเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการฯ 

96 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่าภูไท 

0.00 
(โอนลด 

50,000) 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ราษฎรในเขตตำบลนาใน 
จำนวน 100 คน 

97 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการตักบาตรตามรอย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

0.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ราษฎรบ้าน หนองผือ หมู่ที่ 
2,8 จำนวน 100 คน 

98 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

0.00 
(โอน 30,000) 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ป่า
ชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้กบั
อาสาสมัครป้องกันไฟป่าใน
เขตเทศบาล จำนวน ๑๑ 
หมู่บ้าน 

99 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

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

เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก 
การคัดแยกขยะรีไซเคิลใน
หมู่บ้านและให้เป็นเครือข่าย
ของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ธนาคารขยะในหมู่บ้านให้เป็น
เครือข่ายการคัดแยกขยะจาก
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องและ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ฯลฯ หมู่ที ่๑ -
๑๑ 

100 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการหน้าบ้านนา่มอง 0.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแล 
รักษาและปรับภูมิทัศน์บ้าน
ของตัวเองให้สะอาดสะอา้น 
น่ามอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตาม
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ หมู่ที่ ๑- ๑๑ 

101 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการคลองสวย น้ำใส 
คนไทยมีความสุข 

0.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อปรับปรุงลำหว้ย ลำคลอง 
แหล่งน้ำสาธารณะ และกำจัด
วัชพืช 

-จัดกิจกรรมโดยการกำจัด
วัชพืช ในลำคลอง ลำห้วย 
และแหล่งน้ำสาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาลและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

102 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ำ 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสร้างความชุ่มชื้นบริเวณ
แนวเขตและปอ้งกันความแห้ง

แล้งของแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติ 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานโครงการฯ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
พร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ ์และค่าใช้จา่ย

อื่นๆ 
103 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตำบลนาใน -เพือ่แนะนำ
สถานที่ท่องเท่ียวตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตาม
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ฯลฯ 

104 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 

8,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ธรรม(3 ธรรม) และรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะมาเยีย่ม

ชมศาสนสถานของตำบลนาใน 

-เสริมสร้างอัตลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เชิง

ธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 
(3 ธรรม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการ -
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

105 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สเีขียว 

20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

-เพื่อรณรงค์การรักษา
สภาพแวดล้อม และลดภาวะ

โลกร้อน 

-ลดปริมาณขยะและเพิ่มพื้นที่
สีเขียวด้วยการปลกูต้นไม้และ

ลดการใช้พลังงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

106 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการปลูกหญ้าแฝก 5,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่ออนุรักษแ์หล่งน้ำและ
สามารถเก็บกกัน้ำไว้ใช้
ตลอดเวลา 

-จัดกิจกรรมปลูกหญา้แฝก 
โดยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และจา้งเหมาแรงงาน 
ฯลฯ 

107 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 0.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตาม
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ฯลฯ 

108 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธุป์ลา
น้ำจืดในชุมชน 

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

-เพื่ออนุรักษพ์ันธุ์ปลาและเพิ่ม
พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ

-จัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อย
แพร่พันธุ ์แหล่งน้ำสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 

109 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิง่แวดลอ้มและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

8,260.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพือ่สนองแนวพระราชดำริ
และสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
-เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 

จัดกิจกรรมตามแนวทางของ
โครงการฯ 8 กิจกรรม โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 
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รายการบัญชีครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจำปี 2565 
จำนวน  25 รายการ  งบประมาณ 1,438,000.00 บาท  

 
 

 แผนงาน/งาน รายการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. งานบริหารทั่วไป ตูเ้ครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) 18,000.00 
 

สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 
เครื่อง  จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น 

2. งานบริหารทั่วไป โซฟา  30,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

โซฟาหุ้มด้วยหนังเทียม 
จำนวน 1 ชุด 

3. งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์เคลื่อนที่  12,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

ขนาดหน้าจอกว้างไม่น้อย
กว่า 2.5 นิว้ ยาวไม่น้อย
กว่า 5 นิว้ จำนวน 2 
เครื่อง 

4 งานบริหารทั่วไป โพเด่ียม  26,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

โพเด่ียมทำด้วยไม้เนื้อแข็ง 
จำนวน 2 ตัว 

5 งานบริหารทั่วไป รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 
ตัน  

850,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกวา่ 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต ์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 

6 งานบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำรับประมวลผล  

66,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

จำนวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

7 งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์ 
Multifunchion แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  

66,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

8 งานบริหารงาน
คลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำรับประมวลผล  

88,000.00 
(โอนเพิม่) 

กองคลัง เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

9 งานบริหารงาน
คลัง 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ หรือชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)   

8,900.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

กองคลัง เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

10 งานตรวจสอบ
ภายใน 

ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 
40 ช่อง 

6,000.00 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานหนว่ย
ตรวจสอบภายใน 

กว้างไม่น้อยกวา่ 91 ซม. 
ลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูง
ไม่น้อยกวา่ 175 ซม.
จำนวน 1 หลัง 
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 แผนงาน/งาน รายการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน 
1 แรงม้า  

12,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

สำนักปลัด เพือ่ใช้ปฏิบัติงานสำนกั
ปลัดเทศบาล 

ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า 
จำนวน 1 เครื่อง 

12 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) 

17,000.00 สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกัปลัด จำนวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

13 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เก้าอี้ทำงาน  2,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

กองการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

จำนวน 1 เครื่อง 

14 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 
ฟุต   

10,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

กองการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

ขนาด 4 ฟุต  จำนวน 1 
เครื่อง 

15 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล*
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000.00 กองการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

16 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunchion แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  

75,000.00 
 

กองการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

17 งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้
รับประทานอาหารสำหรับ
เด็ก 

24,000.00 กองการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประ
ทาอาหาร สำหรับเด็ก( 1 
ชุด ประกอบดว้ย โต๊ะ เก้าอี ้
6 ตัว)  ใชส้ำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

18 งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

พัดลมติดพนัง 18,000.00 กองการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 
นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

19 งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับสำนักงาน 

96,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

 

กองการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

จำนวน 6 เครื่อง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

20 งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ (18 หน้า/
นาที)  

15,600.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

 

กองการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

จำนวน 6 เครื่อง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

21 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

 

สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกัปลัด โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ จำนวน 
1 เครื่อง 
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 แผนงาน/งาน รายการ จำนวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

22 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เครื่องวัดอุณหภูมิอิน
ฟาเรด พร้อมเครื่องจ่าย
แอลกอฮอล์ล้างมือ
อัตโนมัติ 

6,000.00 สำนักปลัด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนกัปลัด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1,000 ลิตร จำนวน 2 
เครื่อง 

23 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 
40 ช่อง  

12,000.00 
 

กองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองช่าง 

กว้างไม่น้อยกวา่ 91 ซม. 
ลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูง
ไม่น้อยกวา่ 175 ซม.
จำนวน 1 หลัง 

24 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล* 

22,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

 

กองช่าง เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

25 งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส)  
 

68,000 
 

กองช่าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองชา่ง 

ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 
เครื่อง  ขนาด 2 แรง 
จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น 

 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลตำบลนาใน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

โดยได้มีการกอ่หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  62  โครงการ  จำนวนเงิน 23,907,302 บาท  มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  62  โครงการ  จำนวนเงิน  20,796,409  บาท  สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและดา้นอาชีพเสริม 

8 481,008.15 8 481,008.15 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู่ 

33 15,731,388.09 33 15,731,388.09 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

16 4,499,793.00 16 4,499,793.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

5 84,220.00 5 84,220.00 

รวม 62 20,796,409.24 62 20,796,409.24 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลนาใน  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้น
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้า
สู่พื้นที่แปลงเกษตร สายห้วยสวน
ป่าน บา้นผักคำภ ูหมู่ที ่11 

119,751.00 119,750.12 119,750.12 0.38 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้น
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้า
สู่พื้นที่แปลงเกษตร สายบ้านนาย
ธนสิทธิ์ วงศรีลา ถึง บ้านนาย
แหวน สีเทยีวไทย บ้านผักคำภู  
หมู่ที่ 11 

182,327.00 182,326.93 182,326.93 0.07 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้น
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้า
สู่พื้นที่แปลงเกษตร สายบ้านนาย
ปัญญา พันเพยีง  บ้านหนองไชย
วาลย ์ หมู่ที ่10 

48,932.00 48,931.10 48,931.10 0.90 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้น
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้า  
ย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชย
วาลย ์

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง (การทำ
ปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (หน่อไม้
อัดปิ๊บ) บา้นนาใน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าฝา้ย
ย้อมสีเปลือกไม้ บา้นผักคำภ ู

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่แปลง
เกษตร สายแปลงเกษตรนางเกสร 
สีเทียวไทย ถึงแปลงเกษตรนาย
เตียน นรบุตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6 
 

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

119,200 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 0.00 119,200 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

ซ่อมสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายบา้นนายแว่น 
ป้องศรี ถึงสามแยกถนนลกูรังสาย
วังน้ำเย็น บา้นนาทัน หมู่ที่ 7 

301,500 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 0.00 301,500 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

ซ่อมสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายปู่ตา ถึง ทาง
หลวงชนบท บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 

301,500 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 0.00 301,500 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

ซ่อมสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตร สายวังน้ำเย็น  
บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 

 

423,900 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 0.00 423,900 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

133,500.00 
(โอนเพิ่ม33,500บาท) 

133,500.00 133,500.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
(งานบริหารทั่วไป) 

60,000.00 55,258.00 55,258.00 4,742.00 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาใน 

20,000.00 
(โอนลด 12,000บาท) 

3,525.00 3,525.00 4,475.00 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวัน
ขึ้นปีใหม่ 

20,000.00 17,368.60 17,368.60 2,631.40 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

20,000.00 17,670.00 17,670.00 2,330.00 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการติดต้ังถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 

20,000.00 18,300.00 18,300.00 1,700.00 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการจัดหน่วยบริการทาง
แพทย์ฉกุเฉิน (EMS) 

984,000.00 840,011.00 840,011.00 143,989.00 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ภาวะใหม่ ๆ และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 

30,000.00 23,940.00 23,940.00 6,060.00 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิ 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 

56,250.00 56,250.00 56,250.00 0.00 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดว้ย
เกลือไอโอดีน 

19,560.00 19,560.00 19,560.00 0.00 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน 

37,440.00 37,440.00 37,440.00 0.00 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 

20,800.00 20,800.00 20,800.00 0.00 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและ
ส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

49,950.00 49,950.00 49,950.00 0.00 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที ่

150,000.00 121,730.50 121,730.50 28,269.50 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการประชุมผู้นำชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและส่วน
ราชการ 

30,000.00 
(โอนลด 18,000บาท) 

12,000.00 12,000.00 0.00 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมูบ่้านให้น่าอยู ่

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำร ิ

40,000.00 31,350.00 31,350.00 8,650.00 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ/
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ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน สายบา้นนางถอนไล 
มาตรราช ถึงบ้านนางสาคร ทาสีไข 
บ้านผักคำภ ูหมู่ที11 

55,425.00 55,424.93 55,424.93 0.07 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 

96,711.00 96,710.88 96,710.88 0.12 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ภายในหมูบ่้าน เช่ือมตอ่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายคุ้ม
ท่าเรือ บ้านหนองผือ หมู่ที ่2 

230,500.00 227,000.00 227,000.00 3,500.00 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน สาย นพค.26 ถึง 
บ้านนายอภิรักษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ 
บ้านผักคำภ ูหมู่ที ่6 

256,300.00 252,900.00 252,900.00 3,400.00 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 
เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม สายคุ้ม
น้อยบัวไทย บา้นหนองผือน้อย  
หมู่ที่ 8 

256,300.00 227,000.00 227,000.00 29,300.00 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 
เช่ือมต่อถนน คสล. เดิม สายบา้น
นายปัญญา พันเพยีง ถึง  หนอง
ไชยวาลย ์บ้านหนองไชยวาลย์  
หมู่ที่ 10 

257,900.00 254,000.00 254,000.00 3,900.00 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
สายซอยพษิสุวรรณ บ้านผกัคำภ ู
หมู่ที่ ๑๑ 

106,600.00 105,200.00 105,200.00 1,400.00 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ค่าบำรงุรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

518,700.00 
(โอนเพิ่ม 268,700) 

(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 0.00 518,700.00 
 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,426,800.00 9,259,600.00 9,259,600.00 1,167,200.00 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

เบีย้ยังชีพความพิการ 3,074,400.00 2,556,000.00 2,556,000.00 518,400.00 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 132,000.00 114,000.00 114,000.00 18,000.00 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

150,000.00 
(โอนลด 31,524บาท) 

118,476.00 
 

118,476.00 
 

0.00 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร 25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการสำนักงานน่าทำงาน 5,000 0.00 0.00 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

5,000.00 
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43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผักคำภู
ใหม่ หมู่ที่ 9 

282,000.00 267,500.00 267,500.00 14,500.00 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนระบบระบายนำ้
ภายในหมูบ่้าน สายสี่แยกบ้านนา
ใน ถึง ลำห้วยหินลาด บ้านนาใน 
หมู่ที่ 5 

418,500.00 401,481.18 401,481.18 17,018.82 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างลาน คสล. ภายในหมู่บา้น 
หน้าวัดแจ้งโพธิ์ชยั บา้นผักคำภู
ใหม่ หมู่ที่ 9  

263,300 
 

259,300.00 259,300.00 4,000.00 

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างลาน คสล. ภายในหมู่บา้น 
หน้าบ้านนายวีระพงษ์ เจริญรส 
บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที ่9 

78,,600.00 
 

77,400.00 77,400.00 1,200.00 

47 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง
ชนบท สน. 2052-นาทัน บา้น 
นาทัน หมู่ที่ 7 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

2,960,000.00 
 

2,960,000.00 2,960,000.00 0.00 

48 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. สาย สปก. 
นาทัน - นาเลา บ้านนาทัน  
หมู่ที่ 7 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

4,020,000 
 

2,289,000.00 2,289,000.00 1,731,00000 

49 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม 
สายข้างบา้นนางแอ กิจเจริญ บ้าน
นาทัน หมู่ที่ 7 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

376,300 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 0.00 376,300.00 

50 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายหนองผือ - ห้วยบุ่น 
เข้าเมรุบ้านหนองผือ บา้นหนอง
ผือ  หมู่ที ่2 

435,900 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 0.00 435,900.00 

51 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น 

โครงการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 
เฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

442,000.00 287,300.00 287,300.00 154,700.00 

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

1,337,700.00 833,973.00 833,973.00 503,727.00 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม)  1,840,000.00 1,519,869.80 1,519,869.80 320,130.20 

 
 



-22- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

380,000.00 
(โอนเพิ่ม 180,000) 

283,500.00 283,500.00 96,500.00 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) 

52,000.00 26,800.00 26,800.00 25,200.00 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์
การเรียน) 

52,000.00 34,540.00 34,540.00 17,460.00 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าเครือ่งแบบ
นักเรียน) 

78,000.00 40,200.00 40,200.00 37,800.00 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

111,800.00 49,880.00 49,880.00 61,920.00 

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

2,940,000.00 2,723,700.00 2,723,700.00 216,300.00 

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบ
เข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 60,000.00 57,420.00 57,420.00 2,580.00 

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

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

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา 

10,000.00 
(โอนเพิ่ม 2,480) 

12,4800.00 
 

12,4800.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5-6 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนใน
กลุ่มตำบลนาใน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการประกวดสรภัญญะให้กับ
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 40,000.00 39,960.00 39,960.00 40.00 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 20,000.00 14,460.00 14,460.00 5,540.00 

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักพื้นที่สีเขียว 

20,000.00 19,700.00 19,700.00 300.00 

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิง่แวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธุป์ลาน้ำจืดใน
ชุมชน 

10,000.00 4,500.00 4,500.00 5,500.00 

รวม 72  โครงการ 35,128,346 30,066,138.89 6,548,512.31 7,484,847.06 
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รายละเอียดบัญชีรายการครุภัณฑ์ในเทศบัญญัติ  ประจำปีงบประมาณ  2565   
ที่มีการลงนามในสัญญา/การเบิกจ่าย  แยกได้ดังนี้ 
 

 แผนงาน/งาน รายการ งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา/
ผูกพัน 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 งานบริหารทั่วไป เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 
2 งานบริหารทั่วไป โซฟา จำนวน 1 ชุด 30,000.00 

(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
0.00 

(กันเงินไว้แล้ว) 
0.00 30,000.00 

3 งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขนาดหน้าจอ
กว้างไม่น้อยกวา่ 2.5 ยาวไม่น้อย
กว่า 5 นิว้ จำนวน 2 เครื่อง 

12,000 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 12,000.00 

4 งานบริหารทั่วไป โพเด่ียมทำด้วยไม้เน้ือแข็ง จำนวน 
2 ตัว 

26,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 
 

26,000.00 

5 งานบริหารทั่วไป รถบรรทกุดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกวา่ 
2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
จำนวน 1 คัน 

850,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 850,000.00 

6 งานบริหารทัว่ไป เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
ประมวลผล* จำนวน 3 เครื่อง 

66,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 66,000.00 

7 งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์ Multifunchion แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 
 

8,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 8,000.00 

8 งานบริหารงาน
คลงั 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล* 

22,000.00 
(โอนเพิ่ม 66,000) 

22,000.00 22,000.00 66,000.00 

9 งานบริหารงาน
คลัง 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ หรือชนิด Network แบบที ่1 
(28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 

8,900.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 8,900.00 

10 งานตรวจสอบ
ภายใน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 40 ช่อง 6,000.00 4,500.00 4,500.00 1,500.00 

11 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน 1 
แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 

12,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 20,000.00 

12 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักง
งาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง 

17,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม ่

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 17,000.00 

13 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว 2,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 2,000.00 
 

14 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
จำนวน 1 ตัว 

10,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 10,000.00 

15 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
ประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง 

22,000.00 
(โอนจัดตั้งรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 22,000.00 

16 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เครื่องพิมพ์ Multifunchion แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 
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 แผนงาน/งาน รายการ งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามในสัญญา/

ผูกพัน 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

17 งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทาน
อาหารสำหรับเด็ก 

24,000.00 0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 24,000.00 

18 งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

พัดลมติดผนัง 18,000.00 
 

18,000.00 18,000.00 0.00 

19 งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
งาน* จำนวน 6 เครื่อง 

96,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 96,000.00 

20 งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 6 
เครื่อง 

15,600 
(โอนตัง้จ่ายรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 15,600.00 

21 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เครื่องพ่นหมอกควัน โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ จำนวน 1 เครื่อง 

59,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 59,000.00 

22 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด พร้อม
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือ
อัตโนมัติ 

6,000.00 
 

5,500.00 5,500.00 500.00 

23 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ตู้เหล็กแฟ้ม จำนวน 40 ชอ่ง 12,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 

24 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล* จำนวน 1 
เครื่อง 

22,000.00 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

0.00 
(กันเงินไว้แล้ว) 

0.00 22,000.00 

25 งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) 68,000.00 66,500.00 66,500.00 1,500.00 
      รวม  25 รายการ - 1,438,000.00 143,500.00 143,500.00 1,368,500.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป ี2565 
กิจกรรม/โครงการ แบบ ผ.02 , ผ.02/1 , ผ.03 
เทศบาลตำบลนาใน พรรณนานิคม จ.สกลนคร  

 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการเกษตรและ 
ด้านอาชีพเสริม 

76 30,891,600.00 11 1,597,110.00 11 1,597,110.00 7 451,008.15 

2.ด้านการพัฒนาชุมชน 
ให้น่าอยู ่

180 155,934,450.00 64 27,699,236.00 39 22,371,546.09 37 21,035,646.09 

3.ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

56 18,722,700.00 18 7,493,500.00 18 6,018,862.80 18 6,018,862.80 

4.ด้านการพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

25 10,696,600.00 4 90,000.00 4 78,620.00 4 78,620.00 

รวม 337 216,245,350.00 97 36,879,846.00 72 30,066,138.89 66 27,584,137.04 
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ช. ผลการดำเนินงาน 
                       เทศบาลตำบลนาใน  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี กอ่ให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส่
ข้อมลูผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถา่ย ผลการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอืน่ๆ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
 

๑. ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร   สายปู่ตาถึงทางหลวงชนบท   บ้านห้วยบุ่น   หมู่ที่  ๓           
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2. โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมสีเปลือกไม้ บ้านผักคำภู 
 

        
 

         
 

3. โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชยวาลย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายปัญญา พันเพียง ถึง 
หนองไชยวาลย์ บ้านหนองไชยวาลย ์ หมู่ที่ 10 
 

       
 

                

2.  ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายส่ีแยกบ้านนาใน  ถึง ลำห้วยหินลาด  
                บ้านนาใน  หมู่ที่ 5 
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3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  เชื่อมต่อ คสล.เดิม สายคุ้มบ้านน้อยบัวไทย  

 บ้านหนองผือน้อย  หมู่ที่  ๘   

        
 

        
 

        

 4.  โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลวันขึ้นปีใหม่  
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5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาใน   
   

        
 

        
 
6. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่  
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      7. โครงการประชุมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและส่วนราชการ 

  

        
 

       
 

 8.  โครงการจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำริ 
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   9. โครงการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
 

        
 

       
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

1. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา   
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2. โครงการส่งเสริมและอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 

 

         
 

          
 

3. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว      
 

1. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 
 

         
 

         
 

2. โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
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3. โครงการรวมใจภักดิ์  รักพื้นที่สีเขียว 

 

          
 

           
 

4. โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
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ซ.  คณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายชาติชาย  โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน  
2 นายปราโมทย์  วงศรีลา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาใน  
3 นายบริรักษ์  ศรเีทียวไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาใน  
4 นายคมศักดิ์ ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
5 นายสมหมาย  โสมไชย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
6 นายเสริมชัย  คุณากร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
7 นายอุดม  ดาพรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
8 นายคำนอง  วงศรลีา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9 นายบุญกาณ์ ดีแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

10 นางจินตนา  อัคพิน ผอ.รพ.สต. บ้านหนองผือ  
11 นายฉัตรชัย  ถานะลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนดง  
12 นายเอกศักดิ์  อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  
13 นายภูไท  ภูสาธง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    
14 นายเจริญ  วารคิิด ผู้แทนประชาคมท้องถิน่    
15 นายสุวัธ  วงศรีลา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    
16 นายสายัน  เสมอพิทักษ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    
17 นายประภัย  สีเทียวไทย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
18 ร.ต.อ. มิตรศักดิ์  พรมสุภา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    
19 นายไกรทอง  ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน  
20 นายไพศาล  คำมุงคุณ หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาใน  

 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวินัย  โสมชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
2 นางสาวนารีรัตน์  นามเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
3 นายทองม้วน  เณธิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  
4 นายวัชระ  เดชะอุ่ม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
5 นายประดิษฐ์  อินคำน้อย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
5 นายชัยพร  ศรีประภา ผู้แทนหน่วยงานราชการ   
6 นางประภาพรรณ  ชาแสน ผู้แทนหน่วยงานราชการ   
7 นางสาวจีรวรรณ  ประจนัทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง   
8 นายไพศาล  คำมุงคุณ หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
9 นายพรมมา  เป้งคำภา ผ ู้ทรงคุณวุฒิ  

10 นายสม  มะลิทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายไกรทอง  ศิรบิำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน  
2 นายสมคิด  ดิษพันลำ รองปลัดเทศบาลตำบลนาใน  
3 นางสาวจีรวรรณ  ประจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง  
4 นายสมคิด  ดิษพันลำ รองปลัดเทศบาลตำบลนาใน รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

5 นายสันติสุข  ประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน 
ผอ.กองการศึกษา 

 

5 นายอุดม  ดาพรม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   
6 นายพสิิฐ  พิพิธกุล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   
7 นายมาโนช  โถชาล ี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   
8 นายไพศาล  คำมุงคุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
9 นางนิยดา  ศรีประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

 
 

                ทั้งนี ้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาในทราบ  เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ใน
ระยะต่อไป 
 
                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดอืน ธันวาคม  2565 
 

 
 

              
      (นายชาติชาย  โถตันคำ) 
              นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


