
    
ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
------------------------------ 

ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  253  ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาใน  จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน การจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลนาใน ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลนาใน 
“เมืองเกษตรกรรม  น าด้านอาชีพเสริม ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่ ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 

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

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลต าบลนาในก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5. แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 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 
เทศบาลต าบลนาในได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1  

– 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
  เทศบาลต าบลนาใน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565)  เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดา้น
การเกษตรและด้าน
อาชีพเสริม 

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

 
79 

 
33,415,800 

 
71 

 
29,518,000 

2. การพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

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

171 
 

154,900,450 
 

157 
 

133,090,450 

3. การพัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา  และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

23 13,040,000 32 13,720,300 56 18,820,700 

 
 

57 

 
 

19,470,700 

 
 

55 

 
 

19,170,700 

4. การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

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

 
25 

 
880,000 

 
24 

 
730,000 

รวม 126 105,859,050 165 142,521,350 345 193,947,750 332 208,666,950 307 182,509,150 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

  ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาใน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  25  กันยายน
2563  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ/เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสม  จ านวน   138  
โครงการ    งบประมาณ  27,649,980  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 22 3,473,890 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 76 23,948,627 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา 
                     และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 7,537,710 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 14 371,400 
                                                           รวม 138 35,331,627 

 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสม  เทศบาลต าบลนาใน   
มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
เข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร สายอ่าง
เก็บน้ าห้วยเบือก บา้นอูนดง   
หมู่ที่ 1 

รายได้อื่น ๆ 101,000 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความยาว 1,800 เมตร 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
เข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร สายแยก
ท่าเรือ ถึงสร้างอีแน๋น  
บ้านหนองผือ   หมู่ที ่2 

รายได้อื่น ๆ 224,840 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความยาว 850 เมตร 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
เข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร สายบ้าน
นาอภิสิทธิ์ แสนอบุล ถึง บา้น
นายจุล แสนอุบล  บ้านผกัค าภู
ใหม่   หมู่ที่91 

รายได้อื่น ๆ 22,600 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความยาว 650 เมตร 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
เข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร สายอ่าง
เก็บน้ าห้วยเบือก บา้นอูนดง   
หมู่ที่ 1 

รายได้อื่น ๆ 101,000 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความยาว 1,800 เมตร 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
หมู่ที่ 1-11 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้า
ย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชย
วาลย ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพมีงานท าและมี
รายได้เสริม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มทอผา้ย้อม
คราม บ้านอูนดง -
หนองไชยวาลย์ หมู่ที ่
1,10 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง (การท า
ปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น  

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพมีงานท าและมี
รายได้เสริม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง
(ท าปลาตากแห้ง) บ้าน
ห้วยบุ่นและบา้นนาทัน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (หน่อไม้
อัดปิ๊บ) บา้นนาใน  

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพมีงานท าและมี
รายได้เสริม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
(หน่อไม้อัดปิ๊บ) บา้น 
นาใน หมู่ที่ ๕ 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองปลิง ถึง
แปลงเกษตรนายกัน วาริคิด บ้าน
นาเลา หมู่ที่ 4 

รายได้อื่น ๆ 323,600 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 600 เมตร 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายคุ้มโนนสวรรค์ 
บ้านอูนดง  หมู่ที ่1 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

398,000 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายท่าเรือ-หนองผือ 
บ้านหนองผอื  หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

208,000 -เพือ่เป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาว  700 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สาย น.พ.ค.26 - 
อ่างเก็บน้ าหว้ยสวนปุาน  บา้นผัก
ค าภู  หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

413,000 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาว  2,800 
เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายนาทัน - ทาง
หลวงชนบท บ้านนาทัน  หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

227,000 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว  800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย
คันดิน สายหว้ยสวนปุาน บ้านผัก
ค าภู หมู่ที ่6 

เงินสะสม 88,600 -เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร 

สันฝายกว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 2 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1x1 
เมตร จ านวน 2 แถว 
จ านวน 16 ท่อน 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย
คันดิน สายล าหว้ยโคก บา้น   
ผักค าภูใหม่  หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 88,600 -เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร 

สันฝายกว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 2 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1x1 
เมตร จ านวน 2 แถว 
จ านวน 16 ท่อน 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย
คันดิน สายหว้ยสวนปุาน บ้านผัก
ค าภู หมู่ที ่11 

เงินสะสม 424,400 -เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร 

สันฝายสูง 1 เมตร 
ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 
กว้าง 8 เมตร พร้อม
สะพานข้ามฝายตาม
แบบมาตรฐาน มข.
2527 แบบเลขที ่ 
ท 4-01 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบ้านนายวรราช 
แก้วดารา ถึงบ้านนายอภิสิทธิ์ 
โสมชัย  บ้านอูนดง  หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 135,600 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว  300 เมตร 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายบา้นนายวัฒน์
ไทย วงศ์พันธ์ ถึงนาค าสว่นล่าง  
บ้านหนองไชยวาลย ์ หมู่ที ่10 

เงินสะสม 116,900 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 250 เมตร 
 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายบา้นนาทัน -  
นาเลา  บา้นนาทัน หมู่ที่ 7 และ
บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 

รายได้อื่น ๆ 
(เงินโอนเหลือ
จ่าย) 

233,850 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ความยาว 3,700 เมตร 
 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายปาุช้า  บา้น   
นาใน หมู่ที่ 5 

เงินรายได้อื่น ๆ 
(เงินโอนเหลือ
จ่าย) 

73,000 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาว 1,000 เมตร 
 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สาย น.พ.ค.26 ถึง  
หนองหมากเฮ้  บ้านผักค าภู    
หมู่ที่ 6 

เงินรายได้อื่น ๆ 
(เงินโอนเหลือ
จ่าย) 

59,000 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,300 เมตร 
 

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและดา้น
อาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายอา่งเก็บน้ าหว้ย
สวนปุาน  บ้านผกัค าภ ู หมู่ที ่
11 

เงินรายได้อื่น ๆ 
(เงินโอนเหลือ
จ่าย) 

134,900 -เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเกษตร 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาว 2,700 เมตร 
 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนาใน-นาทัน บา้นห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

942,000 -เพือ่พัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 380 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,520 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเจาะบ่บาดาลเพื่อผลิต
น้ าประปา วัดเขาวง บ้าน   
หนองผือ  หมู่ที ่2 

เงินสะสม 289,500 -เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

-ขุดเจาะบอ่บาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ลกึไม่น้อยกว่า 
150 เมตร 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการปรัปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัล  
ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
เช่ือมทางหลวงชนบท สน. 
2052 - วดัภูริทัตตถิราวาส 
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2 , 8 

เงินสะสม 901,600 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

-ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  
-ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.50 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

 เงินรายได้อื่น ๆ 
(เงินโอนเหลือ
จ่าย) 

751,000 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

- กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 
สปก.นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน   
หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 374,400 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ0.50 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 600 ตรม. 

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน สาย นาย
ประยงค์ โพธิ์ศรี ถึงบ้านนา
สมพงษ์ ฐานะลุน บา้นผักค าภู
ใหม่   หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 253,400 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ0.50 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 400 ตรม. 
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ประสงค์ 

ผลผลิต 

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนาย
สมหมาย อาญาสูญ ถึงบ้านนาง
กัลยา วงศรีลา  บา้นผักค าภู  
หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 257,400 -เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน พรอ้ม
วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพกั จ านวน 
12 บ่อ ความยาวรวม 
120 เมตร 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน สาย ทิศตะวันตก
วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านนาใน   หมู่ที่ 
5 

เงินสะสม 207,800 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ0.50 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 320 ตรม. 

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน สาย นายอนงค์
ไชยแสน  บา้นอูนดง   หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 253,400 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ0.50 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 400 ตรม. 

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิต
น้ าประปา บ้านนาเลา หมู่ที ่4  

เงินสะสม 289,500 -เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

-ขุดเจาะบอ่บาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
6 นิ้ว ลกึไม่น้อยกว่า 
150 เมตร  

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างฐานรากหอถัง
ประปา บา้นนาเลา หมู่ที่ 4  

เงินสะสม 132,500 -เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

-ขนาดกว้าง 3.60 
เมตร พร้อมย้าย
โครงสร้างหอถัง (พร้อม
ขยายท่อเมนจ่าย
น้ าประปา ยาว 400
เมตร)  

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภาย
สายเช่ือมทางหลวงชนบท สน 
2052-สปก.อูนดง-หนองผือ  
บ้านอูนดง   หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 37,500 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 11 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมปลีกข้าง คสล. 
ข้างละ 20 เมตร หรอื
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
59 ตรม. 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร
จิตอาสาภัยพบิัติ ประจ าป ี
2563 

เงินสะสม 121,707 -เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมปฏิบัตหิน้าที่
ได้อย่างถูกต้องละมี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าปาูย
ประชาสัมพันธ ์
ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม 
ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่ม ฯลฯ 

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/
ซ่อมแซม บานประตู หน้าต่าง 
และทาสีเมรุเผาศพ บ้าน 
หนองผือ หมู่ที่ 2 

เงินรายได้อื่น ๆ 
(เงินโอนเหลือ
จ่าย) 

43,300 -เพื่อให้เมรุเผาศพมี
สภาพที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลนาใน
ก าหนด 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการจ้างเหมาเปิดทางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 2 และบ้านนาเลา หมู่ที ่4 

เงินรายได้อื่น ๆ 
(เงินโอนเหลือ
จ่าย) 

20,600 -เพื่อให้แก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลนาใน
ก าหนด พร้อมวางท่อ 
คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x100 เมตร 

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/
ซ่อมแซม หลังคาอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลนาใน 

เงินรายได้อื่น ๆ 
(เงินโอนเหลือ
จ่าย) 

96,000 -เพื่อให้แก้ไขปญัหา
หลังคาช ารุด ท าให้น้ า
หยดลงพื้น 

ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลนาใน
ก าหนด  

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต าบลนาใน 

รายได้อื่น ๆ 300,000 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

อบรมสัมมนา พนกังาน 
ลูกจ้าง พร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ในและนอกสถานที ่

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเลอืกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนา
ใน 

รายได้อื่น ๆ 300,000 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อสร้างจิตส านึก
ความเป็นชาต ิ
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
เข้าในในหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกบัการ
สร้างจิตส านึกความเป็น
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
รัฐธรรมนูญ และ
หลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาในและ
จัดฝึกอบรมตาม
นโยบายของรัฐบาล 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้อื่น ๆ 90,000 เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านแผนที่
ภาษีของเทศบาล
ต าบลนาในให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงและส ารวจ
ข้อมูลแผนที่ภาษีของ
เทศบาลต าบลนาในให้
เป็นปัจจุบันและจัดท า
แผนที่แม่บทให้
เรียบร้อย 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 

รายได้อื่น ๆ 20,500 เพื่อเพิ่มรายได้ในการ
จัดเก็บภาษีให้กับ
เทศบาลต าบลนาใน
และเพื่อสร้างทัศนคติ 
สร้างความเข้าใจอันดี
แก่ผู้ประกอบการ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมให้กับ
ผู้ประกอบการร้านค้าใน
เขตเทศบาลต าบลนาใน 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการส านักงานน่าอยู่ นา่
ท างาน 

รายได้อื่น ๆ 5,000 เพื่อปรับปรุงตกแต่ง
อาคาร จัดสถานที่ 
ก าหนดรูปแบบการ
ท างาน ปรับปรุงการ
ให้บริการ เพื่อให้
สถานที่ท างาน นา่อยู ่
น่าท างาน 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
๕ ส.ในส านักงานและ
บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี
,สร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน,ประชาชนได้รับ
บริการที่ดีมีคุณภาพ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (งานบริหารทัว่ไป) 

รายได้อื่น ๆ 90,000 จ านวนครุภัณฑ์
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาในมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ภายใน
ส านักงานเทศบาล 

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ต าบลนาใน 

เงินรายได้อื่น ๆ 65,000 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
โครงการฯ ฯลฯ และ
บ าบัดและฝึกอาชีพ
ให้กับผู้ติดยาเสพติด 
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรักใคร่ 
ปรองดองสมาน
สามัคคี  

จัดกิจกรรมหรืออบรม
และให้ความรู้ประชาชน 
เด็ก และเยาวชนในเขต
เทศบาล  

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการประชุมเชิงวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที ่อปพร. 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อให้ อปพร. มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้าน
บรรเทาสาธารณภยั
ด้านต่างๆ เช่น ไฟ
ไหม้ น้ าท่วม ฯลฯ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานดา้น
บรรเทาสาธารณภยัด้าน
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยใหก้ับ
สมาชิก อปพร.ในเขต
เทศบาลและประชุม
ชี้แจงการปฏบิัติงาน
ร่วมกันกับหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องและ 
อปพร. 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้น
ปีใหม่ 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดเจ้าหน้าทีแ่ละ 
สมาชิก อปพร. ออก
หน่วยใหบ้ริการเฝูา
ระวังเหตุช่วงเทศกาล  

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดเจ้าหน้าทีแ่ละ 
สมาชิก อปพร. ออก
หน่วยใหบ้ริการเฝูา
ระวังเหตุช่วงเทศกาล 

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร 

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
จราจรต่างๆ 

จัดกิจกรรม อบรมให้
ความรู้กับประชาชน
และผู้น าชุมชน จ านวน 
๑๑ หมู่ ๆ ละ ๑๐ คน 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัยภายใน
สถานศึกษาและตาม
หมู่บ้าน 

ติดต้ังถังดับเพลิงตาม
สถานศึกษาและตาม
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลนาใน 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 

รายได้อื่น ๆ 100,000 เพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัยภายใน
สถานศึกษาและตาม
หมู่บ้าน 

ติดต้ังถังดับเพลิงตาม
สถานศึกษาและตาม
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลนาใน 

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (งานปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย) 

รายได้อื่น ๆ 80,000 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  โครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  
อันได้แก่ รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์  ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการจัดหน่วยบริการทาง
แพทย์ฉกุเฉิน (EMS) 

รายได้อื่น ๆ 984,000 เพื่อบริการด้าน
สาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดหน่วยบริการด้าน
สาธารณสุขให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 

รายได้อื่น ๆ 50,000 เพื่อบริการด้าน
สาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

สุนัขและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
100% 

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการอาหารปลอดภัย รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ผลิต/จ าหน่ายอาหาร
ให้ได้มาตรฐานที่
ก าหนด  

ตรวจสารปนเปื้อนและ
แบคทีเรียในอาหาร 
วัตถุดิบ ผู้สัมผัสอาหาร 
อบรมผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารในตลาด
สด ร้านจ าหนา่ยอาหาร
ประกวดแผงจ าหน่ายใน
ตลาดสด และ
ร้านอาหารสะอาด
ปลอดภัย(CFGT) หมู่ที่ 
๑-๑๑  

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ภาวะใหม่ๆและโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อปูองกันและฟื้นฟู
การเกิดโรคภาวะ
ใหม่ๆ และโรคภาวะ
ตามฤดูกาล เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคอุจา
ระร่วง ฯลฯ ให้กับ
ประชาชนต าบลนาใน 
จ านวน ๑๑ หมูบ่้าน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟู
และปูองกันการเกิดโรค
ภาวะใหม่ๆ และโรค
ภาวะตามฤดูกาล เช่น 
โรคไขเลือดออก โรคอุ
จาระร่วง ฯลฯ โดยการ
จัดซื้อจัดหาวัสดุเคมี 
สารเคมี เป็นต้น ให้กับ
ประชาชนต าบลนาใน 
จ านวน ๑๑ หมูบ่้าน 

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดึขึ้น มี
น้ าอุปโภค บริโภคที่
ถูกสุขอนามยั 

ด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าในเขต
เทศบาลต าบลนาใน 
จ านวน ๑๑ หมูบ่้าน 

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน
ในโรงเรียน 

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อให้เยาวชนมีความ
เกี่ยวกบัเรื่อง
เพศสัมพันธ์และรู้จัก
วิธีปูองกัน 

จัดกิจกรรม อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพศสัมพันธ์ในโรงเรียน 

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิ เงินอุดหนุนทั่วไป 36,000 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คกก.หมู่บ้าน หมู่
ที่ 2,3,4,5,7,8 

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านภยัมะเร็งเต้านม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 56,250 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คกก.หมู่บ้าน  
หมู่ที่1 - 11 

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดว้ย
เกลือเสริมไอโอดีน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 19,560 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คกก.หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2,3,4,5,7,8 

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเฝูาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 37,440 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คกก.หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2,3,4,5,7,8 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,800 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คกก.หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1,6,9,10,11 

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเฝูาระวังโภชนาการและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

เงินอุดหนุนทั่วไป 49,950 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คกก.หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1,6,9,10,11 

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

รายได้อื่น ๆ 200,000 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนใน
กรณีต่างๆ ตาม
อ านาจหน้าที ่

ช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาใน
ที่ได้รับความเดือดร้อน 
จ านวน ๑๑ หมูบ่้าน 

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
(ไฟกระพริบ) จุดบริเวณเสี่ยงภยั
ทางถนน 

รายได้อื่น ๆ 72,000 เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาติดต้ังไฟกระพริบ 
ไฟสัญญาณจราจรตาม
จุดที่เสียงภัย จ านวน 
11 หมู่บ้าน 

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายซอยวัดเขาวง 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 

รายได้อื่น ๆ 36,470 -เพือ่ให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพือ่ให้ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ความยาว 140เมตร 

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายขา้งดงหนอง
แวง ถึง ทางไปกุดน้ าใส บ้าน 
ผักค าภู หมู่ที่ 6 

รายได้อื่น ๆ 53,730 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพที่ดขีึ้น 

ความยาว 220 เมตร 

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายซอยบ้าน 
น้อยบัวไทย บา้นหนองผือน้อย 
หมู่ที่ 8 

รายได้อื่น ๆ 30,580 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ความยาว 105 เมตร 

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนาย
บ าเพ็ญ กาแก้ว บ้านผักค าภูใหม ่
หมู่ที่ 9 

รายได้อื่น ๆ 27,330 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพือ่ให้ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ความยาว 100 เมตร 

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนาง
เครือ ซ่ าสาตร์  บ้านผกัค าภูใหม ่
หมู่ที่ 9 

รายได้อื่น ๆ 14,400 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ความยาว 35 เมตร 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนายรัด 
สีเทียวไทย  บ้านผักค าภูใหม่   
หมู่ที่ 9 

รายได้อื่น ๆ 28,110 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ความยาว 135 เมตร 

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายซอยบ้าน 
นายนิคม  วงศรีลา บ้านผกัค าภ ู  
หมู่ที่ 11 

รายได้อื่น ๆ 25,800 -เพื่อให้เข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ความยาว 80 เมตร 

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างอาชีพให้แก่
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถพึ่งตนเองได ้ 

-อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการสร้างอาชีพ 
รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ

เงินรายได้อื่น ๆ 150,000 เพื่อให้บุตรหลานและ
ผู้สงูอายุมีความรู้
เบื้องต้นในการดูแล
สุขภาพ  

จัดอบรม แนะน าและ
สาธิตวธิีการนวดเพื่อ
บ าบัด การปูองกันโรค
และการดูแลรักษาโรค
ผู้สูงอายุ ส าหรับญาติ/
บุตรหลาน/ผู้สูงอาย ุใน
เขตเทศบาลต าบลนาใน  

77 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวให้กับกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาล
ต าบลนาใน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชพี
ให้กับกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลต าบลนาใน 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิสตรีและบทบาท
สตรี หมู่ที่ ๑-๑๑  

85 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 

รายได้อื่น ๆ 30,000 -เพื่อเป็นการทบทวน
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล แผนชุมชน 
-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้แสดงความ
คิดเห็นและเสนอ
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

-อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนชุมชน และเพื่อ
ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

79 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต รายได้อื่น ๆ 20,000 -เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนา
ในมีความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารในการ
ทุจริต 

-อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัระเบียบ 
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร
ในการทุจริต ให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาใน  

80 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการประชุมผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน และส่วน
ราชการ 

รายได้อื่น ๆ 20,000 -เพื่อให้ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และส่วน
ราชการ  ในเขต
เทศบาลมีการ 
บูรณาการ 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

-อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนชุมชน ระดม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการ
อบรม เสนอปัญหา 
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ฯลฯ 

81 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ รายได้อื่น ๆ 20,000 -เพื่อบริการด้าน
สาธารณะให้กบั
ประชาชนในพื้นที ่
-เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

-จัดกิจกรรมบริการด้าน
สาธารณะให้กบั
ประชาชน และรับทราบ
ปัญหาของประชาชนใน
พื้นที่ 
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82 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการธนาคารออมความด ี รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อน้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
-เพื่อเป็นการสร้าง
การต่ืนตัวกับการท า
ความดีอยู่เสมอจนยึด
บรรทัดฐานในการ
ด าเนินชีวิต 

จัดอบรม/กิจกรรมตาม
โครงการธนาคารออม
ความดี ให้กบัพนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ในพื้นที่ต าบลนาใน 

83 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าร ิ

รายได้อื่น ๆ 50,000 -เพื่อเป็นการรวม
ความสมัครสมาน
สามัคคีของคนใน
ต าบล 
-เพื่อจัดกจิกรรม
สาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กิจกรรมอาสา
พระราชทาน เช่น จิต
อาสาพัฒนา จิตอาสา
ภัยพิบัตแิละจิตอาสา
เฉพาะกจิ เป็นต้น 

84 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านเช่ือมต่อถนน 
คสล.เดิม สายนายสมศักดิ์ เทศ
ประสิทธิ์ ถึง หนองกอจอ  
บ้านอูนดง หมู่ที่ ๑ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 259,300 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

-ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 1.50 เมตร 

85 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  
บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 903,500 -เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลนาใน
ก าหนด 

86 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านเช่ือมต่อถนน 
คสล.เดิม สายทางไปปุาช้าบ้าน
นาใน  หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 254,000 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร 

87 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  สาย น.พ.ค.26 
ถึงบ้านนายอภิรักษ ์จันทร์เพ็ง
เพ็ญ บ้านผักค าภู หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 254,000 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร 

88 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านเชื่อมต่อถนน 
คสล.เดิม สายคุ้มน้อยบัวไทย  
บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 254,000 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร 

89 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านเช่ือมต่อถนน 
คสล.เดิม สายบ้านนายศรศาสตร์ 
โถชาลี ถึงบา้นนายอภิชาต  
ถานะลุน บา้นผักค าภูใหม่  
หมู่ที่ 9  

เงินอุดหนุนทั่วไป 326,900 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร 

90 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านเช่ือมต่อถนน 
คสล.เดิม สายบ้านนายปัญญา 
พันเพียง ถึงหนองไชยวาลย ์บ้าน
หนองไชยวาลย์ หมู่ที ่10 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 254,000 เพื่อพัฒนาระบบถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร 
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91 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  สายบ้านนายชื่น 
มหาวงศ์ ถึงบ้านนายธนสิทธิ ์ 
วงศรีลา  บ้านผกัค าภ ูหมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 254,000 เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร 

92 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (งานอุตสาหกรรม
และการโยธา) 

รายได้อื่น ๆ 200,000 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุดและ
เสียหายของเทศบาล 

93 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

รายได้อื่น ๆ 50,000 -เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบและ
กฎกระทรวง 

-ค่าด าเนินการจา้ง
เอกชนเป็นผู้ออกแบบ
และค่าควบคุมงาน
ก่อสร้าง ตามหลกัเกณฑ์
การออกแบบและหรือ
ควบคุมการก่อสร้างของ
เทศบาลต าบลนาใน 

94 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

รายได้อื่น ๆ 50,000 -เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบและ
กฎกระทรวง 

-จ่ายเป็นเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

95 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนทั่วไป 8,760,000 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพตามชว่ง
อายุทีก่รมฯ ก าหนด 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับ
เทศบาลต าบลนาใน  

96 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนทั่วไป 3,062,400 เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้พิการ
ให้กับผู้พิการที่ขึ้น
ทะเบียนกับเทศบาล
ต าบลนาใน 

97 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เงินอุดหนุนทั่วไป 132,000 เพื่อให้ผู้ปุวยโรค
เอดส์ได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลนาใน  

98 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านให้นา่อยู ่

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลนาใน 

รายได้อื่น ๆ 150,000 เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่น
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

99 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
เห็นความส าคัญใน
วันเด็กแห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
จ านวน ๑๑ หมูบ่้าน 

100 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน/ประกวดทกัษะ
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้อื่น ๆ 10,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานตาม
หลักสูตร 

แข่งขันทักษะวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และจัดแสดงผลงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาใน 

101 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 419,900 เพื่อเป็นการ
พัฒนาการเด็กให้
ครบทั้ง ๔ ด้าน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จ านวน ๖ ศูนย ์
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102 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,210,300 เพื่อให้เด็กมี
สุขอนามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๖ แห่ง 

103 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนทั่วไป 1,843,400 เพื่อให้เด็กมี
สุขอนามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ทั้ง ๖ 
แห่ง และโรงเรียน
จ านวน ๖ แห่ง 

104 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 49,400 เพื่อเป็นการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของครแูละเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนา
ใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ๓-๕ ปี) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๖ แห่ง 

105 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์
การเรียน) 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 49,400 เพื่อเป็นการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของครูและเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนา
ใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ๓-๕ ปี) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๖ แห่ง 

106 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 74,100 เพื่อให้เด็กได้มี
เครื่องแบบนักเรียน
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเพื่อ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการแต่ง
กายของเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ๓-๕ ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ 
แห่ง 

107 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 106,210 เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรรม ส าหรับ
การเรียนการสอน
ของครแูละเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อาย ุ๓-๕ 
ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๖ แห่ง 

108 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,860,000 จ านวนเด็กเล็ก ศพด. 
และเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
ในเขตพื้นที่ ทต.นาใน 
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน 

จ านวนเด็กเล็ก ศพด. 
และเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในเขต
พื้นที่ ทต.นาใน ที่ได้รับ
อาหารกลางวัน ,เด็ก
นักเรียนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จ านวน ๖ 
แห่ง 

109 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  
(แผนงานการศึกษา) 

รายได้อื่น ๆ 200,000 เพื่อให้ทรัพย์สินทาง
ราชการใช้งานได้
ตามปกต ิ

ค่าใชจ้่ายเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

110 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที ่๖ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
3 

111 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันมหกรรมทาง
วิชาการเฉลิมพระเกียรติศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่
๓ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อให้ครูและ
นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการ
ประกวดแข่งขันทาง
วิชาการ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
๓ 

112 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภยั 
ยาเสพติด 

รายได้อื่น ๆ 250,000 เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน เข้ารว่ม
การแข่งขันกีฬาและ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลนาใน 
จ านวน ๑๑ หมูบ่้าน 

113 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ์

รายได้อื่น ๆ 10,000 เพื่อเช่ือมความ
สัมพันธไมตรีระหว่าง 
อปท. ในเขตอ าเภอ
พรรณานิคม 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ระหว่าง อปท. ในเขต
อ าเภอพรรณานิคม 

114 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา รายได้อื่น ๆ 80,000 ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย มี
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาไว้
ประจ าหมู่บา้น จ านวน 
๑๑ ชุด และเทศบาล
ต าบลนาใน จ านวน ๑ 
ชุด 

115 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ
สัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

รายได้อื่น ๆ 25,000 ส่งเสริมให้เด็กได้ออก
ก าลังกายเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้
เข้มแข็งรู้จักแพ้ ชนะ 
และการให้อภัย 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จ านวน ๖ ศูนย ์

116 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

รายได้อื่น ๆ 50,000 เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม โรค
เอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็กและเยาวชน ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

117 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่
๓ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาด้านกีฬา 
มีความสามัคคี 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
๓ 

118 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง
ดนตรี (วงดุริยางค์)  

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
วงดุริยางค์ของ
โรงเรียนและเด็ก
นักเรียนกล้า
แสดงออก 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนภูริทัตต์
วิทยา 

119 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  เนื่องในวัน 
 วิสาขบูชา 

รายได้อื่น ๆ 10,000 เพื่อฟื้นฟูและสืบสาน
ประเพณีการจัดงาน
วันวิสาขบูชาจังหวัด
สกลนครให้คงอยู่
สืบไป 

บุคลากรของเทศบาล
และประชาชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วมขบวน
แห่ ณ ลานรวมใจไท
สกล และอื่นๆ ฯลฯ 

120 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา 

รายได้อื่น ๆ 10,000 เพื่อส่งเสริมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ถวายเทียนพรรษาตาม
วัดต่างๆ ในเขตเทศบาล 
จ านวน ๑๑ หมูบ่้าน 
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ผลผลิต 

121 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างความโปร่งใส 

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อปลูกจิตส านกึให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัข้อกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน 
จัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกและพัฒนา
จิตใจ เช่น การท าสมาธิ 
เข้าวัดฟังธรรม ฯลฯ 

122 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕-๖ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
กระบวนการของ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นาร ี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
๓ 

123 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรและนักเรียน
ในกลุ่มต าบลนาใน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
และบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
๓ 

124 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อส่งเสริมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไปและ
ร าลึกถึงบูรพาจารย์
พระอาจารย์มั่น 
ภริทัตตเถระ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บา้นหนองผือ 
หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที ่๘ 

125 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมละการ
ท่องเที่ยว 

โครงการซักซ้อมแผนการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อเตรียมความ
พร้อมการเผชิญเหตุ
ได้ตลอดเวลา 

จัดฝึกอบรมให้กับ
อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุาผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑-๑๑ 

126 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมละการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 

รายได้อื่น ๆ 30,000 เพื่อเตรียมความ
พร้อมการเกิดวาตภยั 

จัดฝึกอบรมให้กับ
อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุา ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑-๑๑ 

127 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ รายได้อื่น ๆ 50,000 เพื่อส่งเสริมและปลูก
จิตส านึก การคัดแยก
ขยะรีไซเคิลใน
หมู่บ้านและให้เป็น
เครือข่ายของหมู่บา้น
อย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะใน
หมู่บ้านให้เป็นเครือข่าย
การคัดแยกขยะจาก
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
หมู่ที่ ๑ -๑๑ 

128 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการหน้าบ้านนา่มอง รายได้อื่น ๆ 10,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดูแล รักษา
และปรับภูมิทัศน์บ้าน
ของตัวเองให้สะอาด
สะอ้าน นา่มอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ หมู่
ที่ ๑- ๑๑ 

129 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทย
มีความสุข 

รายได้อื่น ๆ 10,000 เพื่อปรับปรุงล าห้วย 
ล าคลอง แหล่งน้ า
สาธารณะ และก าจัด
วัชพืช 

จัดกิจกรรมโดยการ
ก าจัดวัชพืช ในล าคลอง 
ล าห้วย และแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตพื้นที่
เทศบาลและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

130 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
บริเวณแนวเขตและ
ปูองกันความแห้งแล้ง
ของแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานของ
โครงการฯ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
พร้อมน้ าดื่ม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ปูายประชาสัมพันธ ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

131 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รายได้อื่น ๆ 10,000 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลนาใน
และเพื่อแนะน า
สถานที่ท่องเท่ียวใน
ต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

132 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงธรรมะ (3 ธรรม) 

รายได้อื่น ๆ 40,000 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 
(๓ ธรรม) และรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะมา
เยี่ยมชมศาสนสถาน
ของต าบล นาใน 

เพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมะ เชิงธรรมชาติ
และเชิงวัฒนธรรมะ (๓ 
ธรรม) และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
โครงการ 

133 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 91,400 เพื่อบริการประชาชน
ทั่วไปและบริการ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลนาใน
ก าหนด 

134 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อรณรงค์การรักษา
สภาพแวดล้อม และ
ลดภาวะโลกร้อน 

ลดปริมาณขยะและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวด้วยการ
ปลูกต้นไม้และลดการ
ใชพ้ลังงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

135 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการปลูกหญ้าแฝก รายได้อื่น ๆ 15,000 เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ า
และสามารถเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ตลอดเวลา 

จัดกิจกรรมปลูกหญ้า
แฝก โดยการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุอปุกรณ์และ
จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ 

136 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชน รายได้อื่น ๆ 15,000 เพื่อส่งเสรมิและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

137 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์พันธุป์ลาน้ าจืด
ในชุมชน 

รายได้อื่น ๆ 10,000 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา
และเพิ่มพันธุ์ปลาใน
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

จัดซือ้พันธุ์ปลาเพือ่
ปล่อยแพรพ่ันธุ์ อ่างเก็บ
น้ าห้วยเบือก หมู่ ๑,๑๐ 
หนองสังวาลย์ หมู่ ๒ 
ฯลฯ 

138 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

รายได้อื่น ๆ 20,000 เพื่อสนองแนว
พระราชด าริและสืบ
สานพระปณิธาน
สมเดจ็พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ และเพื่อสร้างความ
เข้าใจและตระหนกัถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
และจัดกรรมกรรมตาม
แนวทางของโครงการฯ 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
50 คน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลนาใน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ/ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสม   โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  115  โครงการ  จ านวน
เงิน 29,046,026.14 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  101  โครงการ  จ านวนเงิน  
28,265569.14  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและด้านอาชีพเสริม 

20 2,677,010.91 
16 2,176,260.91 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู่ 

60 19,698,276.05 
53 19,418,569.05 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

25 6,422,879.18 
25 6,422,879.18 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

10 247,860 
7 247,860.00 

รวม 115 29,046,026.14 101 28,265569.14 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสม  เทศบาลต าบลนาใน  ที่มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตามข้อบญัญตัิ/
เทศบญัญตั ิ

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้า
สู่พื้นที่แปลงเกษตร สายอ่างเก็บน้ า
ห้วยเบือก บา้นอูนดง   หมู่ที ่1 

101,000 99,262 99,262 1,738 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้า
สู่พื้นที่แปลงเกษตร สายแยก
ท่าเรือ ถึงสร้างอีแน๋น  
บ้านหนองผือ   หมู่ที ่2 

224,840 224,591.58 224,591.58 248.42 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้า
สู่พื้นที่แปลงเกษตร สายบ้านนาย
อภิสิทธิ ์แสนอุบล ถึง บ้านนายจุล 
แสนอุบล  บ้านผักค าภูใหม่   หมู่ที่
91 

22,600 
(โอนเพิ่ม 742.37) 

23,342.37 23,342.37 - 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเข้า
สู่พื้นที่แปลงเกษตร สายอ่างเก็บน้ า
ห้วยเบือก บา้นอูนดง   หมู่ที ่1 

101,000 96,464.96 96,464.96 4,535.04 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 (ไม่ไดด้ าเนินการ) - - 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้า  
ย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชย
วาลย ์

30,000 30,000 30,000 - 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุน กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการประมง (การท า
ปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น 

20,000 20,000 20,000 - 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (หน่อไม้
อัดปิ๊บ) บา้นนาใน 

20,000 20,000 20,000 - 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนองปลิง ถึง
แปลงเกษตรนายกัน วาริคิด บ้าน
นาเลา หมู่ที่ 4 

323,600 318,800 318,800 4,800 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายคุ้มโนนสวรรค์ 
บ้านอูนดง  หมู่ที ่1 

398,000 391,100 391,100 6,900 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายท่าเรือ-หนองผือ 
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2 

208,000 203,900 203,900 4,100 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สาย น.พ.ค.26 - อ่าง
เก็บน้ าห้วยสวนปุาน  บ้านผกัค าภ ู 
หมู่ที่ 6 

413,000 405,900 105,900 7,100 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตามข้อบญัญตัิ/
เทศบญัญตั ิ

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายนาทัน - ทางหลวง
ชนบท  บา้นนาทัน หมู่ที่ 7 

227,000 222,600 222,600 4,400 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย
คันดนิ สายหว้ยสวนปุาน บ้านผัก
ค าภู หมู่ที ่6 

88,600 85,800 85,800 2,800 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย
คันดิน สายล าหว้ยโคก บา้น 
ผักค าภูใหม่  หมู่ที่ 9 

88,600 85,800 85,800 2,800 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย
คันดิน สายหว้ยสวนปุาน บ้านผัก
ค าภู หมู่ที ่11 

424,400 (ยังไม่ได้ด าเนินการ) - - 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบ้านนายวรราช 
แก้วดารา ถึงบ้านนายอภิสิทธิ์  
โสมชัย  บ้านอูนดง  หมู่ที่ 1 

135,600 133,700 133,700 19,000 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบ้านนายวัฒน์ไทย 
วงศ์พันธ์ ถึงนาค าสว่นล่าง  บ้าน 
หนองไชยวาลย์  หมู่ที่ 10 

116,900 115,000 115,000 19,000 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายบา้นนาทัน -  นา
เลา  บ้านนาทัน หมู่ที ่7 และบ้าน
นาเลา หมู่ที่ 4 

233,850 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) - - 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายปาุช้า  บา้นนาใน 
หมู่ที่ 5 

73,000 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) - - 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สาย น.พ.ค.26 ถึง  
หนองหมากเฮ้  บ้านผักค าภู    หมู่
ที่ 6 

59,000 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) - - 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
ด้านอาชีพเสริม 

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายอา่งเก็บน้ าหว้ย
สวนปุาน  บ้านผกัค าภ ู หมู่ที ่11 

134,900 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) - - 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนาใน-นาทัน บา้นห้วยบุ่น หมู่
ที่ 3 

942,000 626,000 626,000 316,000 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
ผลิตน้ าประปา วัดเขาวง บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 2 

289,500 285,200 285,200 4,300 
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25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการปรัปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัล  ติ
กคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเช่ือม
ทางหลวงชนบท สน. 2052 - วัด
ภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ  หมู่
ที่ 2 , 8 

901,600 607,000 607,000 294.600 

 
 

751,000 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) - - 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 
สปก.นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่
ที่ 7 

374,400 369,000 369,000 5,400 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน สายนายประยงค์ 
โพธิ์ศรี ถึงบ้านนายสมพงษ ์ 
ฐานะลุน บ้านผกัค าภูใหม ่หมู่ที่ 9 

253,400 250,000 250,000 3,400 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน สายบ้านนาย
สมหมาย อาญาสูญ ถึงบ้าน 
นางกัลยา วงศรีลา บ้านผกัค าภ ู 
หมู่ที่ 6 

257,400 254,000 254,000 400 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน สายทิศตะวันตกวัดโพธิ์ศรี
แก้ว บ้านนาใน หมู่ที่ 5 

207,800 205,000 205,000 2,800 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนางอนงค์ 
ไชยแสน บ้านอูนดง หมู่ที่ 1 

253,400 250,000 (ยังไม่เบิกจ่าย) 3,400 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
ผลิตน้ าประปา บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 

289,500 285,200 285,200 4,300 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างฐานรากหอถัง
ประปา บา้นนาเลา หมู่ที่ 4 

132,500 130,200 130,200 2,300 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน สายเช่ือมทางหลวง
ชนบท สน 2052 -สปก. อูนดง-
หนองผือ  บา้นอูนดง หมู่ที ่1 

37,500 37,000 (ยังไม่เบิกจ่าย) 500 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตจิิต
อาสาภยัพิบัต ิประจ าปี 2563 

121,707 120,807 (ยังไม่เบิกจ่าย) 900 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/
ซ่อมแซม บานประตู หน้าต่างและ
ทาสีเมรุเผาศพ บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 2 

42,300 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) - - 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการจ้างเหมาเปิดทางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 2 และบ้านนาเลา หมู่ที ่4  

20,600 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) - - 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/
ซ่อมแซม หลังคา อาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลนาใน 

96,000 (อยู่ระหว่างด าเนนิการ) - - 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต าบลนาใน 

300,000 220,000 220,000 
(โอนลด) 

80,000 
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39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นาใน 

300,000 300,000 300,000 
(โอนลด) 

- 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

90,000 88,205 88,205 1,795 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 

20,500 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการส านักงานน่าอยู่ นา่
ท างาน 

5,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (งานบริหารทั่วไป) 

90,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ต าบลนาใน 

65,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์

20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

47 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติ
หน้าที่ อปพร. 

30,000 11,700 11,700 18,300 

48 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่ 

30,000 17,000 17,000 13,000 

49 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

30,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

50 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร 

20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

51 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการติดต้ังถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 

30,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 

100,000 100,000 100,000 
(โอนลด) 

- 

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั) 

80,000 213,000 213,000 
(โอนเพิ่ม) 

- 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการจัดหน่วยบริการทาง
แพทย์ฉกุเฉิน (EMS) 

984,000 895,328 895,328 88,672 
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55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 

50,000 35,800 35,800 14,200 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอาหารปลอดภัย 20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ภาวะใหม่ๆ และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 

30,000 17,160 17,160 12,840 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน
โรงเรียน 

20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการควบคุมหนอพยาธ ิ 36,000 36,000 36,000 - 

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการสืบสานพระปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็ง 

56,250 56,250 56,250 - 

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดว้ย
เกลือเสริมไอโอดีน 

19,560 19,560 19,560 - 

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเฝูาระวังทุพโภชนาการใน
เด็กก่อนวยัเรียน 

37,440 37,440 37,440 - 

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 

20,800 20,800 20,800 - 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเฝูาระวังโภชนาการและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

49,950 49,950 49,950 - 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

200,000 33,000 33,000 167,700 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
(ไฟกระพริบ) จุดบริเวณเสี่ยงภยั
ทางถนน) 

72,000 46,790 46,790 25,210 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายซอยวัดเขาวง 
บ้านหนองผอื หมู่ที่ 2 

36,470 36,331.95 36,331.95 138.05 

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายขา้งดงหนอง
แวง ถึง ทางไปกุดน้ าใส บ้าน 
ผักค าภู หมู่ที่ 6 

53,730 53,693.33 53,693.33 36.67 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายซอยบ้านนอ้ย
บัวไทย บา้นหนองผือ หมู่ที่ 8 

30,580 30,407.70 30,407.70 172.30 
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71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนาย
บ าเพ็ญ กาแก้ว  บ้านผกัค าภูใหม ่
หมู่ที่ 9 

27,330 27,320.41 27,320.41 9.59 

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนางเครือ 
ซ่ าสาตร์  บ้านผกัค าภใูหม ่ หมู่ที ่
9 

14,400 14,273.91 14,273.91 126.09 

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนายรัด สี
เทียวไทย  บ้านผักค าภูใหม ่ หมู่ที ่
9 

27,110 29,105.55 29,105.55 
(โอนเพิ่ม) 

- 

74 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน สายบา้นนายนิคม 
วงศรลีา บ้านผักค าภู  หมู่ที่ 11 

25,800 25,679.20 25,679.20 120.80 

75 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ

150,000 150,000 150,000 
(โอนลด) 

- 

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

20,000 19,000 19,000 1,000 

78 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 

30,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต 20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการประชุมผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน และ 
ส่วนราชการ 

20,000 18,000 18,000 2,000 

81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการธนาคารออมความด ี 20,000 12,360 12,360 7,640 

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชด าริ 

50,000 9,450 9,450 40,550 

84 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเช่ือมต่อถนน คสล.เดิม 
สายบ้านนายสมศักดิ ์เทศประสิทธิ 
ถึง หนองกอจอ บา้นอูนดง หมู่ที ่๑ 

259,300 255,000 255,000 4,300 

85 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้าน
ห้วยบุ่น  หมู่ที่ 3 

903,500 900,000 (ยังไม่เบิกจ่าย) 3,500 
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86 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเช่ือมต่อถนน คสล.เดิม 
สายทางไปปุาชา้  บ้านนาใน 
หมู่ที่ 5 

254,000 250,600 250,600 3,400 

87 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน สาย น.พ.ค.26  ถึง บา้น
นายอภิรักษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ  
บ้านผักค าภ ู หมู่ที่ 6 

254,000 250,600 250,600 3,400 

88 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเช่ือมต่อถนน คสล.เดิม 
สายคุ้มน้อยบวัไทย บ้านหนองผือ
น้อย  หมู่ที่ 8 

254,000 250,600 250,600 3,400 

89 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเช่ือมต่อถนน คสล.เดิม 
สายบ้านนายศรศาสตร์ โถชาลี ถึง 
บ้านนายอภิชาต ฐานะลุน บ้าน 
ผักค าภูใหม่  หมู่ที่ 9 

326,900 322,600 322,600 4,300 

90 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเช่ือมต่อถนน คสล.เดิม 
สายบ้านนายปญัญา  พันเพยีง ถึง 
หนองไชยวาลย์  บ้านหนองไชย
วาลย ์ หมู่ที ่10 

254,000 250,600 250,600 3,400 

91 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านนายชื่น  
มหาวงศ์  ถึง บ้านนายธนสิทธิ ์
วงศรีลา  บ้านผกัค าภ ู หมู่ที ่11 

254,000 248,386 248,386 5,614 

92 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิงก่อสร้าง (งานอุตสาหกรรม
และการโยธา) 

868,000 274,400 274,400 593,600 
 

93 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

50,000 40,000 40,000 
(โอนลด) 

10,000 

94 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

50,000 40,000 40,000 
(โอนลด) 

10,000 

95 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,760,000 8,495,200 8,495,200 264,800 

96 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเบี้ยยังชีพผูพ้ิการ 3,062,400 2,556,800 2,556,800 505,600 

97 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอสด ์ 132,000 114,000 114,000 18,000 

98 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู ่

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลนาใน 

150,000 147,578 147,578 2,413 
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99 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

30,000 29,891 29,891 109 

100 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันประกวดทกัษะ
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

101 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

419,900 350,200 350,200 69,700 

102 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

1,210,300 1,078,000 1,078,000 132,300 

103 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,843,400 1,461,645.18 1,461,645.18 381,754.82 

104 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสอื
เรียน)  

49,400 23,800 23,800 25,600 

105 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์
การเรียน)  

49,400 23,800 23,800 25,600 

106 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)  

74,100 35,700 35,700 38,400 

107 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  

106,210 51,170 51,170 55,040 

108 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)  

2,860,000 2,703,860 2,703,860 156,140 
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109 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (แผนงาน
การศึกษา) 

200,000 21,600 21,600 178,400 

110 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบ
เข้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 

30,000 30,000 30,000 - 

111 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันมหกรรมทาง
วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่3 

30,000 30,000 30,000 - 

112 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภยั 
ยาเสพติด 

250,000 234,290 234,290 
(โอนลด) 

15,710 

113 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ์

10,000 10,000 10,000 
โอนลด) 

- 

114 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 80,000 77,253 77,253 2,747 

115 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ
สัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

25,000 25,000 25,000 
(โอนลด) 

- 

116 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

50,000 40,500 40,500 9,500 

117 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 

20,000 20,000 20,000 - 

118 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ ์
เครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) 

40,000 40,000 40,000 - 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตามข้อบญัญตัิ/
เทศบญัญตั ิ

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

119 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เนื่องในวันวิสาขบูชา 

10,000 10,000 10,000 
(โอนลด) 

- 

120 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา 

10,000 9,120 9,120 880 

121 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างความโปร่งใส 

20,000 7,050 7,050 12,950 

122 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเข้าค่ายพกัแรมลุกเสือ-
เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5-6 

30,000 30,000 30,000 - 

123 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนใน
กลุ่มต าบลนาใน 

30,000 30,000 30,000 - 

124 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 - 

125 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการซักซ้อมแผนการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

30,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

126 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครการอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ไฟปุา 

30,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

127 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 50,000 49,850 49,850 150 

128 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียว 

โครงการหน้าบ้าน  น่ามอง 10,000 9,810 9,810 190 

129 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทย 
มีความสุข 

10,000 7,650 7,650 2,350 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตามข้อบญัญตัิ/
เทศบญัญตั ิ

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

130 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 20,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

131 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10,000 10,000 10,000 
(โอนลด) 

- 

132 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมะ (3 ธรรม) 

87,700 
(โอนเพิ่ม) 

75,600 75,600 
 

12,100 

133 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2 

91,400 90,000 90,000 1,400 

134 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

20,000 (ด าเนินการ) ไม่ใชง้บประมาณ - 

135 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการปลูกหญ้าแฝก 15,000 (ไม่ได้ด าเนินการ)  - 

136 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชน 15,000 4,950 4,950 10,050 

137 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์พันธุป์ลาน้ าจืด 
ในชุมชน 

10,000 (ด าเนินการ) ไม่ใชง้บประมาณ - 

138 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

20,000 (ด าเนินการ) ไม่ใชง้บประมาณ - 
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รายละเอียดบัญชีรายการครุภัณฑ์ในเทศบัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  2563   
ที่มีการลงนามในสัญญา/การเบิกจ่าย  แยกได้ดังนี้ 

 

 แผนงาน/งาน รายการ งบตามข้อบญัญตัิ/
เทศบญัญตั ิ

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 งานระดับก่อนวยั
เรียน/และ
ประถมศึกษา 

ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 36,000 36,000 36,000 - 

2 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

ตู้เหล็กชนิด 2 บาน 5,000 3,900 3,900 1,100 

3 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เครื่องส ารองไฟฟูา 5,800 5,800 5,800 
 

- 

4 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์ 

เครื่องส ารองไฟฟูา 5,800 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

5 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล 

23,000 23,000 23,000 - 

6 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 700 700 700 - 

7 งานกิจการประปา เครื่องสูบน้ า (ซัมเมอร์ส) 68,000 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 
8 งานบริหารทั่วไป ตู้บานเล่ือนกระจก (3 ชั้น) 6,000 3,600 3,600 2,400 
9 งานบริหารทั่วไป ตู้เหล็กเก็บแฟูม 40 ช่อง 6,000 4,200 4,200 1,800 

10 งานบริหารทั่วไป ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,500 ลิตร 

19,600 19,600 19,600 - 

11 งานบริหารทั่วไป พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น  
3 ขา 

25,000 19,000 19,000 6,000 

12 งานบริหารทั่วไป เครื่องแปลงไฟ INVERTER ขนาด
ก าลังขับไม่น้อยกว่า 500 W 
แรงดันไฟฟูาไม่น้อยกวา่ 
12vx220v DC พร้อมสายพว่ง
และหูครีบ 

7,000 7,000 7,000 - 

13 งานบริหารทั่วไป ถังต้มน้ าไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลิตร 

15,000 12,300 12,300 2,700 

14 งานบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หนว่ย 

22,000 20,990 20,990 1,010 

15 งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกหรือ
ดีกว่า  

8,000 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) - - 

16 งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) 

2,600 2,600 2,600 - 

17 งานบริหารทั่วไป เครื่องส ารองไฟฟูา 11,600 11,600 11,600 - 
18 งานบริหาร 

งานคลัง 
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 700 700 700 - 

19 งานการรักษา
ความสงบภายใน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

2,600 2,600 2,600 - 
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 แผนงาน/งาน รายการ งบตามข้อบญัญตัิ/
เทศบญัญตั ิ

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20 งานการรักษา
ความสงบภายใน 

เครื่องส ารองไฟฟูา 5,800 5,800 5,800 
 

- 

21 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
ส าหรับประมวลผล 

22,000 22,000 22,000 - 

22 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) 

2,600 2,600 2,600 - 

23 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์  700 (ไม่ได้ด าเนินการ) - - 

 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลนาใน พรรณานิคม จ.สกลนคร  

 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการเกษตรและ 
ด้านอาชีพเสริม 

89 34,760,900 
22 3,473,890 

20 2,677,010.91 16 2,176,260.91 

2.ด้านการพัฒนาชุมชน 
ให้น่าอยู ่

175 139,494,750 
99 24,250,127 

80 19,902,266.05 73 19,624,886.05 

3.ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

56 18,820,700 
26 7,537,710 

25 6,422,879.18 25 6,422,879.18 

4.ด้านการพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

25 871,400 
14 371,400 

10 247,860 7 247,860 

รวม 345 193,947,750 161 35,633,127 135 29,250,016.14 121 28,471,886.14 

 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
                       เทศบาลต าบลนาใน  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส่
ข้อมลูผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถา่ย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่นๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 
 

1. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านนายวรราช แก้วดารา ถึงบ้านนายอภิสิทธิ์ โสมชัย     
บ้านอูนดง ม.1 

          

          
            

      
 

2. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนายวัฒน์ไทย ถึง นาค าส่วนล่าง  บ้านหนองไชยวาลย์  
หมู่ที่ 10 
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3. โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมสีเปลือกไม้ บ้านผักค าภู 
 

        
 

        
 

4.โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชยวาลย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล. สาย นพค.26  บ้านผักค าภู  หมู่ที่ 6 
 

         
 

         
        

2.  ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชื่น มหาวงค์ ถึง  
บ้านนายอภิสิทธิ์ วงศรีลา  บ้านผักค าภู  หมู่ที่ 11 
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3.  ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายศรศาสตร์  โถชาลี  ถึงบ้านนายอภิชาต  

ถานะลุน บ้านผักค าภูใหม่  หมู่ที่ 9 
 

       
 

       
 

        

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายปัญญา  
พันเพียง ถึง หนองไชยวาลย์  บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10 
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 5.  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านผักค าภู หมู่ที่ 6 

 

         
 

        
 

6.โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.  
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7.โครงการธนาคารออมความดี   
   

           
 

          
 

8. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ ๆ และโรคภาวะตามฤดูกาล  
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9.โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
  

         
 

         
        
 10. โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด าริ 
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11.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 
        

                  

 

         
 
                  

   12. โครงการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 1.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ   
 

         
 

         
             

2. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 
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3.โครงการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ (3 ธรรม) 

 

       
 

       
 
    4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

      
 

 

      
 
 



-42- 
 

5.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

         
 

                                                      
 
 6.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักเรยีนในกลุ่มต าบลนาใน 
 

          
 

         
 

 



-43- 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว      
 

1. โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
 

            
 

           
 

2. โครงการหน้าบา้น น่ามอง 
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3. โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 

 

         
 

        
 

4. โครงการคลองสวยน้ าใส  คนไทยมีความสุข 
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ซ.  คณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 
   
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีต าบลนาใน  
2 นายปราโทย์  วงศรีลา รองนายกเทศมนตรีต าบลนาใน  
3 นายบรรหาญ  ซ่ าสาตร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาใน  
4 นายบริรักษ์  ศรีเทียวไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาใน  
5 นายส าเนียง  เณธิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาใน  
6 นายวิชัย  ฮุงหวล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาใน  
7 นายอุดม  ดาพรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
8 นายค านอง  วงศรลีา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9 นายบุญกาณ์ ดีแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

10 นางจินตนา  อัคพิน ผอ.รพ.สต. บ้านหนองผือ  
11 นายปัญญา  ถานะลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูนดง  
12 นายสกุล  แก้วพิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  
13 นายเจริญ  วาริคิด ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    
14 นายสุวัธ  วงศรีลา ผู้แทนประชาคมท้องถิน่    
15 นายสายัน  เสมอพิทักษ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    
16 นายประภัย  สีเทียวไทย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    
17 ร.ต.อ. มิตรศักดิ์  พรมสุภา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    
18 นายไกรทอง  ศิริบ ารุง ปลัดเทศบาลต าบลนาใน  
19 นายไพศาล  ค ามุงคุณ หวัหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลนาใน  

 
           2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาใน 

 
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายไกรทอง  ศิริบ ารุง ปลัดเทศบาลต าบลนาใน  
2 นายสมคิด  ดิษพันล า รองปลัดเทศบาลต าบลนาใน  
3 นางสาวจีรวรรณ  ประจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 นายจรูญ  ภูมิพันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  
5 นายสันติสุข  ประจันทร์ หัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา 

รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
 

5 นายอุดม  ดาพรม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   
6 นายพิสิฐ  พิพิธกุล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   
7 นายมาโนช  โถชาล ี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   
8 นายไพศาล  ค ามุงคุณ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
9 นางนิยดา  ศรีประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
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                ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลนาในทราบ  เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีใน
ระยะต่อไป 
 
                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   13  พฤศจิกายน  2563 
 

 

   
 

      (นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี) 
             นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




