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คำนำ 

  แผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ของเทศบาลตำบลนาในฉบับนี้  ได
จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ขอ 9  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561   ซึ่งแผนการดำเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ของเทศบาลตำบลนาใน  ไดกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาใน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการ
ดำเนินงานฯ  ที่มาจาก 

1) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลนาในอุดหนุนใหกับหนวยงานอื่น 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน 
อื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาใน 
   

  เทศบาลตำบลนาใน  ขอขอบคุณ  หัวหนาสวนราชการอำเภอพรรณานิคมทุกแหง  หัวหนา
สวนราชการในพื้นที่ตำบลนาในทุกแหง  หัวหนาสวนราชการเทศบาลตำบลนาในทุกคน  ที่ไดใหขอมูล
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของแตละหนวยงาน  เพื่อประกอบขอมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาในที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาจัดทำแผนการดำเนินงานฯ  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาในที่พิจารณารางแผนการ
ดำเนินงานฯ  อันเปนประโยชนตอการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ของ
เทศบาลตำบลนาใน  ในครั้งนี้ 
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สวนที่  1   

1. บทนำ 
 แผนการดำเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลนาใน ที่จะตองดำเนินการบริหาร โดยนำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนาใน  พ.ศ.  2561-2565  แปลงสูการปฏิบัติในงบประมาณประจำปนั้น   เพื่อใหแนวทางใน
การดำเนินงานตามงบประมาณประจำปของเทศบาลตำบลนาใน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซอนโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นท่ีเทศบาลตำบลนาใน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการในพื้นท่ีเทศบาลตำบลนาใน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  1) งบประมาณรายจายประจำป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดำเนินงาน) 
  2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนนิการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
  3) โครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมภิาค หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเก่ียวเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง จัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภมูิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองเนินการในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

 2) ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทำแผนการดำเนินการตามขอ 1 
ขางตนแลวหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจง แผนงาน/โครงการ
เพิ่มเติมจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นทีอ่งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให
แลวเสร็จภายใน  30  วัน   นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก
หนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนินงาน
เพิ่มเติมฉบับที่ 1,2,3,4....) 
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2.  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
  1.  เพื่อใหเกิดความชัดเจน ในการบริหารงานและทิศทางการบริหารงานของคณะผูบริหาร 
  2.  เพื่อเปนแนวทางรางขอกำหนดของแผนงานที่ดำเนินการจริงทั้งหมดประจำปงบประมาณ 
  3.  เพื่อใชเปนเครื่องมือของราษฎร  ประชาคมตำบลในการใชตรวจสอบและการติดตามการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร  และสภาเทศบาลตำบล 
 

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผน 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ  ที่
ดำเนินการในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศเปนอยางนอยสามสิบวัน 
 

4.  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  1.  ทำใหการดำเนินงานขององคกรบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา 
  2.  ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
  3.  เปนการมองภาพรวม และทิศทางของผูบริหาร 
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สวนที่  2 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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สวนที่  2 
 

2.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณการพัฒนาท่ีดำเนินการจริง
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       และอุดหนุนงบประมาณใหกับหนวยงานอื่น (แบบ ผด. 01) 
 
2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การพัฒนาท่ีดำเนินการจริง 
       ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2564  
       รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลนาในอุดหนุนใหกับหนวยงานอื่น    
       (แบบ ผด. 02) 
 
2.3  บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
       ทองถิ่น  (แบบ ผด. 02/1) 
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                                                                                    บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ         
แผนดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม      
   1.1  แผนงานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 5 3.91 130,000 0.30 ทต.นาใน 
   1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.78 265,000 0.61 ทต.นาใน 
                                                                                รวม 6 4.69 394,000 0.91 - 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู      
    2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 11.72 1,199,500 2.76 ทต.นาใน 
    2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 7.81 465,000 1.07 ทต.นาใน 
    2.3  แผนงานการศึกษา 2 1.56 40,000 0.09 ทต.นาใน 
    2.4  แผนงานสาธารณสุข 12 9.38 1,339,000 3.08 ทต.นาใน 
    2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.78 150,000 0.35 ทต.นาใน 
    2.6  แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.78 96,000 0.22 ทต.นาใน 
    2.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 7.03 340,000 0.78 ทต.นาใน 
    2.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.78 96,000 0.22  
    2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 13.28 17,811,900 41.02 ทต.นาใน 
    2.10  แผนงานการพาณิชย 3 2.34 151,000 0.35 ทต.นาใน 
    2.11  แผนงานงบกลาง 5 3.91 12,920,800 29.76 ทต.นาใน 
                                                                                 รวม 76 59.37 34,609,200 79.71 - 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมทองถิ่น      
    3.1  แผนงานการศึกษา 17 13.28 7,355,600 16.94 ทต.นาใน 
    3.2  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 11.72 685,000 1.58 ทต.นาใน 
                                                                                 รวม 32 25.00 8,040,600 18.52  
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว      
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.56 60,000 0.14 ทต.นาใน 
    4.2  แผนงานสาธารณสุข 4 3.13 80,000 0.18 ทต.นาใน 
    4.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.34 156,000 0.36 ทต.นาใน 
    4.4  แผนงานการเกษตร 5 3.91 80,000 0.18 ทต.นาใน 
                                                                                รวม 14 10.94 376,000 0.87 - 
                                                                   รวมงบประมาณท้ังสิ้น 128 100 43,419,800 100 - 

แบบ  ผด. 01 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลนาใน 
และที่เทศบาลตำบลนาในอุดหนุนงบประมาณใหกับหนวยงาน 

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
 

1.1  แผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 50 ลำดับที่ 2) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
คาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ และคาใชจาย 
อื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 ในเขต
เทศบาล 

สำนักปลดัฯ             

2 โครงการอุดหนุนกลุมทอผาฝาย
ยอมสีเปลือกไม บานผักคำภ ู
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 52 ลำดับท่ี 12) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุม
ทอผาฝายยอมสเีปลือกไมบาน
ผักคำภ ู

30,000 บานผักคำภู 
หมูที่ 
6,9,11 

สำนักปลดัฯ             

3 โครงการอุดหนุนกลุมทอผายอม
ครามบานอูนดง หนองไชยวาลย 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 51 ลำดับที่ 7) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุม
ทอผายอมคราม  บานอูนดง 
หนองไชยวาลย 

30,000 บานอูนดง
หมูที่ 1 

สำนักปลดัฯ             

4 โครงการอุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร  
(หนอไมอัดปบ) บานนาใน  
หมูที่ 5   
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาท่ี 52 ลำดับที่ 9) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุม
แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
(หนอไมอัดปบ) บานนาใน หมูที่ 
5 

20,000 บานนาใน 
หมูที่ 5 

สำนักปลดัฯ             

แบบ  ผด. 02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการประมง  
(การทำปลาตากแหง)  
บานหวยบุน   หมูที่ 3 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 51 ลำดับที่ 8) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุม
แปรรูปทางการประมง  
(ทำปลาตากแหง) บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

20,000 บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

สำนักปลดัฯ             

รวม   5  โครงการ 130,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายหนองตาอวน 
ถึง อางเก็บน้ำหวยเบือก บาน
หนองไชยวาลย หมูที่ 10 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 
2563  หนาที่ 5  ลำดับที่ 1) 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนอง
ตาอวน ถึง อางเก็บน้ำหวยเบือก 
บานหนองไชยวาลย หมูที่ 10  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
550.00 เมตร  กอสรางตาม
แบบเทศบาลตำบลนาใน แบบ
เลขท่ี  8/2556  

264,000 บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง             

รวม  1  โครงการ 264,000 - - - - - - - - - - -  - - 
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2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 คาเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินการเชาเครื่องถายเอกสาร
จำนวน  12  เดือน 

42,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

2 โครงการจางเหมาบริการทำ
ความสะอาดอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจางเหมาบริการ
ทำความสะอาด  สำนักงาน
เทศบาลตำบลนาใน  จำนวน  
12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

3 โครงการจางเหมาบริการระบบ
บันทึกขอมูล 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจางเหมาบริการ
ระบบบันทึกขอมูลสารสนเทศ  
จำนวน  12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

4 รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตาง ๆ อันไดแก คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากำจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาจางเห
ทาบริการอื่น ๆ ที่จำเปน และ
คาใชจายในรัฐพิธี ในพิธีการและ
วันสำคัญตาง ๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จำเปน ฯลฯ 

80,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

5 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจาย
ในการรับรองหรือเลี้ยงรบัรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดแก 
1)คารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ ฯลฯ
จำนวน 40,000 บาท 
2)คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย จำนวน 
30,000  บาท 
3) คาใชจายทางพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสำคัญ
ตาง ๆ ของชาติ คาจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของชาติ คาจัดงาน 
กิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล เชน คาจางเหมารถรับ-
สง ผูเขารวมกิจกรรม คาจาง
เหมาทำอาหารผูเขารวม
กิจกรรม ฯลฯ  จำนวน  
30,000 บาท 

100,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

6 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลนาใน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 43 ลำดับที่ 7) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลนาใน 
ประกอบดวย คาวสัดุที่ใชในการ
จัดพิมพบัญชีรายชื่อตามแบบ
พิมพตาง ๆ คาจัดพิมพรายชื่อ
ตามแบบพิมพตาง ๆ คาใชจาย
ในการจัดประชุมอบรม
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
เลือกตั้ง คาตอบแทนวิทยากร 
ผูอำนวยการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการเลือกตั้ง 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจำหนวยเลือกตั้ง ฯลฯ 

150,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

7 โครงการสรางจติสำนึกตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 67 ลำดับที่ 3) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสรางจิตสำนึก
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 
ประกอบดวย  คาอาหาร
กลางวันพรอมน้ำดืม่ คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

8 โครงการสำนักงานนาอยูนา
ทำงาน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 68 ลำดับที่ 6) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสำนักงานนาอยู
นาทำงาน ประกอบดวย คาวสัดุ 
อุปกรณในการทำความสะอาด 
คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 

5,000   เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

9 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 66 ลำดับที่ 1) 

เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประกอบดวย คาวัสดุ
สำนักงาน คาวัสดโุฆษณาและ
เผยแพร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาอาหารและน้ำดืม่ 
คาวิทยากร คาของขวัญ คาจาง
เหมายานพาหนะและคาที่พักใน
การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ฯลฯ 

280,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

10 คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
บำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ไดแก คาซอมแซม
บำรุงรักษารถยนตสวนกลาง 
และซอมแซมบำรุงรักษา
ทรัพยสินหรือครุภณัฑตาง ๆ ซึ่ง
เปนกรณีการจางเหมาคาสิ่งของ
และคาแรงงาน 

80,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

11 คาบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 68 ลำดับที่ 8) 

เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ โครงสรางขอ
ครุภณัฑขนาดใหญ เชน 
เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ 
รถยนตสวนกลาง เปนตน ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ฯลฯ 

90,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

12 รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตาง ๆ อันไดแก คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากำจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาจางเห
ทาบริการอื่น ๆ ที่จำเปน และ
คาใชจายในรัฐพิธี ในพิธีการและ
วันสำคัญตาง ๆตามวาระและ
โอกาสที่จำเปน ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองคลัง             

13 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 67 ลำดับที่ 4) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการปรบัปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยสิน ประกอบดวย คาจาง
เหมาบริการคดัลอกขอมูลจัดทำ
แผนที่แมบท และคาใชจาย   
อื่น ๆ ฯลฯ 

100,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองคลัง             

14 โครงการอบรมผูประกอบการ
รานคาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 67 ลำดับที่ 5) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย 
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
เปนเงิน 12,500 บาท
คาอาหารและน้ำดืม่ เปนเงิน 
6,250 บาท คาวิทยากร เปน
เงิน 1,200  บาท คาปาย
ประชาสมัพันธ เปนเงิน 550 
บาท  (ทุกรายการสามารถถั่ว
เฉลี่ยได) 

20,500 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองคลัง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

15 คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
บำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ไดแก คาซอมแซม
บำรุงรักษาทรัพยสินหรือ
ครุภณัฑตาง ๆ ซึ่งเปนกรณีการ
จางเหมาคาสิ่งของและ
คาแรงงาน 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองคลัง             

รวม  15  โครงการ 1,199,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิในพื้นที ่
ตำบลนาใน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 70 ลำดับที่ 1) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ในการจดั
กิจกรรมบำบัดฟนฟูผูเสพ 
ผูติดยาเสพติด และกิจกรรม
ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการ
บำบัดฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาลงทะเบยีน และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาท่ี 72 ลำดับที่ 10) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
ถังดับเพลิง ปายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 หมูที่ 1-11 
สถานศึกษา
จำนวน 6 
แหง 

สำนักปลดั 
 

            

3 โครงการประชุมเชิงวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่ อปพร. 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 70 ลำดับที่ 3) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย  
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ 

30,000  เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

4 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันขึ้นปใหม 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 70 ลำดับที่ 4) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย 
คาใชจายประจำจุดตรวจ คา
จัดทำปายประชาสัมพันธ/ปาย
รณรงค และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

30,000 จุดตรวจ
หลักและจุด
ตรวจรอง 
จำนวน 3
จุด 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันสงกรานต 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 71 ลำดับที่ 5) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย 
คาใชจายประจำจุดตรวจ คา
จัดทำปายประชาสัมพันธ/ปาย
รณรงค และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

30,000 จุดตรวจ
หลักและจุด
ตรวจรอง 
จำนวน 3
จุด 

สำนักปลดั             

6 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 72 ลำดับที่ 
12) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย 
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
คาอาหารและน้ำดืม่  คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ 

100,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

7 โครงการใหความรูดานกฎหมาย
จราจร 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 71 ลำดับที่ 7) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย 
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

8 คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
บำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ไดแก คาซอมแซม
บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค และคาซอมแซม
บำรุงรักษาทรัพยสินหรือ
ครุภณัฑตาง ๆ ฯลฯ  ซึ่งเปน
กรณีการจางเหมาคาสิ่งของและ
คาแรงงาน 

70,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 คาบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 68 ลำดับที่ 8) 

เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ โครงสรางขอ
ครุภณัฑขนาดใหญ เชน 
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค เพื่อ
จัดทำสรีถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค ซึ่งปจจุบันมี
สภาพผุพังและเกดิสนิม และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคา
ซอมกลาง 

100,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

10 โครงการอบรมอาสาสมคัร
จราจร 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) เพิม่เตมิ  (ฉบับท่ี 1) 
หนาที่ 11  ลำดับที่ 1) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับสถานี
ตำรวจภูธรนาใน  ในการ
ดำเนินงานโครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร ตามหนังสือ
สถานีตำรวจภูธรนาใน ท่ี ตช 
0019)สน)(11)(35)/621  
ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2563 

25,000 สถานี
ตำรวจภูธร
นาใน 

สำนักปลดั             

รวม  10  โครงการ 465,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.3 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตาง ๆ อันไดแก คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากำจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณตาง ๆ  
คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่
จำเปน  ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

2 คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
บำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ไดแก คาซอมแซม
บำรุงรักษาทรัพยสินหรือ
ครุภณัฑตาง ๆ ซึ่งเปนกรณีการ
จางเหมาคาสิ่งของและ
คาแรงงาน 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

รวม  2  โครงการ 40,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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2.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตาง ๆ อันไดแก คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากำจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณตางๆ  คาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จำเปน  ฯลฯ 

15,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการจดัหนวยบริการทาง
การแพทยฉุกเฉิน  (EMS) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 75 ลำดับที่ 1) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจดัหนวยบริการ
ทางแพทยฉุกเฉิน  ประกอบดวย 
คาจางเหมาบริการรายเดือน คา
น้ำมันเชื้อเพลิง คาวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

984,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 76 ลำดับที่ 6) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย 
คาตรวจคณุภาพน้ำอุปโภค 
บริโภค ในชุมชน/หมูบานทั้ง 
11 หมูบานและคาใชจายอ่ืนๆ 
ฯลฯ 

20,000 หมูที่ 1 -11 สำนักปลดั             

4 โครงการปองกันแกไขปญหา
เอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชน
ในโรงเรียน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 76 ลำดับที่ 7) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหาร
และน้ำดืม่ คาวิทยากร ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

5 โครงการรณรงคและปองกันโรค
ภาวะใหมๆ  และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 76 ลำดับที่ 5) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

6 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 75 ลำดับที่ 2) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประกอบดวยคาจัดซื้อวัคซีนพิษ
สุนัขบา และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

7 โครงการควบคมุหนอนพยาธ ิ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 77 ลำดับที่ 9) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หนองผือ หมูที่ 2  จำนวน 
6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หวยบุน หมูที่ 3  จำนวน 
6,000 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาเลา หมูที่ 4  จำนวน 6,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาใน หมูที่ 5  จำนวน 6,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาทัน หมูที่ 7  จำนวน 6,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หนองผือนอย หมูที่ 8  จำนวน 
6,000 บาท 
 

36,000 หมูที่ 
2,3,4,5,7 
และ 8 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

8 โครงการเด็กไทยฉลาดสมวยั
ดวยเกลือไอโอดีน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 77 ลำดับที่ 
11) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หนองผือ หมูที่ 2  จำนวน 
3,460 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หวยบุน หมูที่ 3  จำนวน 
2,980 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาเลา หมูที่ 4  จำนวน  
4,150 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาใน หมูที่ 5  จำนวน  2,755 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาทัน หมูที่ 7  จำนวน 2,890 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หนองผือนอย หมูที่ 8  จำนวน 
3,325 บาท 
 

19,560 หมูที่ 
2,3,4,5,7 
และ 8 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

9 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 78  ลำดับที่ 
13) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
อูนดง หมูที่ 1  จำนวน 4,160 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู หมูที่ 6  จำนวน 
4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภูใหม หมูที่ 9  จำนวน 
4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองไชยวาลย หมูที่ 10 
จำนวน 4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู  หมูที่ 11  จำนวน 
4,160 บาท 
 

20,800 หมูที่ 
1,6,9,10,
และ 11 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

10 โครงการเฝาระวัง 
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กกอน
วัยเรียน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 77  ลำดับที่ 
12) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบลนา
ใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หนองผือ หมูที่ 2  จำนวน 
6,040 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หวยบุน หมูที่ 3  จำนวน 
6,520 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาเลา หมูที่ 4  จำนวน 5,350 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาใน หมูที่ 5  จำนวน 6,745 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาทัน หมูที่ 7  จำนวน 6,610 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หนองผือนอย หมูที่ 8  จำนวน 
6,175 บาท 
 

37,440 หมูที่ 
2,3,4,5,7 
และ 8 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

11 โครงการเฝาระวังโภชนาการ
และสงเสรมิพัฒนาการเด็ก  
0-5 ป 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่  78 ลำดับที่ 
14) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
อูนดง หมูที่ 1  จำนวน 9,990 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู หมูที่ 6  จำนวน 
9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภูใหม หมูที่ 9  จำนวน 
9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองไชยวาลย หมูที่ 10 
จำนวน 9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู  หมูที่ 11  จำนวน 
9,990 บาท 
 

49,950 หมูที่ 
1,6,9,10,  
และ 11 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

12 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย 
มะเร็งเตานม 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 77 ลำดับที่ 
10) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
อูนดง หมูที่ 1  จำนวน 5,850 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองผือ หมูที่ 2  จำนวน 
4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หวยบุน หมูที่ 3  จำนวน 
4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาเลา หมูที่ 4  จำนวน 4,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาใน  หมูที่ 5  จำนวน 4,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู  หมูที่ 6  จำนวน 
5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาทัน  หมูที่ 7  จำนวน 
4,500 บาท 

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

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

  -คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองผือนอย หมูที่ 8  จำนวน 
4,500 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภูใหม หมูที่ 9  จำนวน 
5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองไชยวาลย หมูที่ 10  
จำนวน 5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู  หมูที่ 11  จำนวน 
5,850 บาท 
 

               

รวม  12  โครงการ 1,339,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหนาที ่
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 79 ลำดับที่ 1) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย 
คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตาม
อำนาจหนาท่ี เชน พันธุพืช ยา
รักษาโรค ผาหม วสัดุ อุปโภค
บริโภคและอื่น ๆ ฯลฯ 

150,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

รวม  1  โครงการ 150,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการจางเหมาบริการ
บำรุงรักษาและซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินงานโครงการจางเหมา
บริการบำรุงรักษาและซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ  โดยมคีาใชจาย
ประกอบดวยคาจางเหมาบริการ
บำรุงรักษาและซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ  จำนวน  12 เดือน 

96,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

รวม  1 โครงการ 96,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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2.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการอบรมการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 85 ลำดับที่ 6) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน
โครงการ เชน กระดาษ ปากกา 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการครอบครัวหวงใย   
ใสใจผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 84 ลำดับที่ 4) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร คา
จัดสถานท่ี  คาเชาเครื่องเสยีง 
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

150,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

3 โครงการจติอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำร ิ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 87 ลำดับที่ 
13) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร 
คาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ 

40,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

4 โครงการทองถิ่นปลอดทุจริต 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 85 ลำดับที่ 7) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

5 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 86 ลำดับที่ 
10) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร  
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

6 โครงการธนาคารออมความด ี
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 77 ลำดับที่ 
12) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร 
คาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

7 โครงการประชุมผูนำชุมชน 
คณะกรรมการหมูบานและ 
สวนราชการ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 86 ลำดับที่ 8) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ  คาใชจายอ่ืน ๆ  
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

8 โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรี
และเสรมิสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 85 ลำดับที่ 5) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

9 โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ
และผูดอยโอกาส 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 84 ลำดับที่ 3) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร  
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

รวม  9  โครงการ 340,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการจางเหมาบริการ 
งานสงเสรมิการทองเที่ยว 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินงานโครงการจางเหมา
บริการงานสงเสรมิการทองเที่ยว
และงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับ
มอบหมาย  จำนวน  12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

รวม  1  โครงการ 96,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตาง ๆ อันไดแก คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากำจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณตางๆ  คาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเปน  
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

2 คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน 
การซอมรถจักรยานยนต เปลี่ยน
ยางรถจักรยานยนต และ
ซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน
หรือครุภณัฑตางๆ ฯลฯ เปนตน 
ซึ่งเปนกรณีการจางเหมาคา
สิ่งของและคาแรงงาน 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

3 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางหมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล. สาย สปก. นาเลา – นา
ทัน  บานนาเลา  หมูที่ 4 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2563  หนาที ่12 ลำดับ
ที่ 2) 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย กอสรางตามแบบมาตรฐาน
งานกอสรางของทองถิ่น แบบ
เลขท่ี ทถ.-2-202 

318,000 บานนาเลา 
หมูที่ 4 

กองชาง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

4 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล. เดมิ 
สายบานนายสมศักดิ์  เทศ
ประสิทธ์ิ  ถึงหนองกอจอ  
บานอูนดง  หมูที่ 1 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 
2563 หนาที่ 6 ลำดับที่ 1) 

ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นท่ี หรือมีพื้นที่ คสล.  ไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ  จำนวน 1 ปาย  
กอสรางตามแบบมาตรฐานงาน
กอสรางของทองถิ่น แบบเลขที่ 
ทถ.-2-202  

256,700 บาน 
อูนดง 
หมูที่ 1 

กองชาง             

5 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล. เดมิ 
สายบานนายศรศาสตร  โถชาล ี 
ถึง บานนายอภิชาต ถานะลุน 
บานผักคำภูใหม  หมูที่ 9 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 
2563 หนาที่  8  ลำดับที่ 5) 

ขนาดกวาง  5.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

318,000 บานผักคำภู
ใหม   หมูที่ 
9 

กองชาง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

6 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน  สายขางวัดโพนบก  ถึง
ปาชาสาธารณะประโยชน 
บานหวยบุน  หมูที่ 3 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 
2563  หนาที่ 6  ลำดับที่ 2) 

ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นท่ี  หรือมีพื้นที่ คสล.  ไม
นอยกวา 400 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

262,500 บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง             

7 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายบานนางแทน   
วงศรีลา  ถึงบานนายลำพัง  
นรบุตร  บานผักคำภูใหม  
หมูที่ 9 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 
2563 หนาที่ 8  ลำดบัที่ 7) 

ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังตาม
สภาพพ้ืนที่  หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

309,700 บาน 
ผักคำภูใหม 
หมูที่ 9 

กองชาง             

8 กอสรางถนน คสล.  สาย สปก.
นาทัน – นาเลา  บานนาทัน  
หมูที่ 7 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข  (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 
2563  หนาที่ 7  ลำดับที่ 2) 

ขนาดกวาง  6.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

379,000 บานนาทัน 
หมูที่ 7 

กองชาง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

9 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายหวยสวนปาน     
บานผักคำภู  หมูที่  11 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข  (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 
2563 หนาที่ 8  ลำดบัที่ 6) 

ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นท่ี  หรือมีพื้นที่ คสล.  ไม
นอยกวา 400 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

256,700 บาน 
ผักคำภ ู
หมูที่ 11 

กองชาง             

10 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 
สายทางไปปาชาบานนาใน  
บานนาใน หมูที่ 5 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข  (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 
2563 หนาที่ 7  ลำดบัที่ 3) 

ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

256,700 บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง             

11 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สาย  น.พ.ค. 26 ถึง
บานนายอภิรักษ  จันทรเพ็งเพญ็  
บานผักคำภู   หมูที่ 6 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข  (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 
2563 หนาที่ 7  ลำดบัที่ 4) 

ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

263,300 บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

12 เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา
ได  (คา K)  
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 113  ลำดับที่ 
105) 

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) 

40,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

13 คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 112  ลำดับที่ 
100) 

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง  อันไดแก 
การซอมแซมและปรับปรุงผิว
จราจรถนนทุกสายในเขต  
ทต.นาใน หมูที่ 1-11ฯลฯ 

260,300 เขตพื้นที่
ตำบลนาใน
หมูที่  
1 - 11 

กองชาง             

14 คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ี
จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 103 ลำดับที่ 
104) 

เพื่อจายเปนคาดำเนินการจาง
เอกชนเปนผูออกแบบและ
ควบคุมงานกอสรางตาม
หลักเกณฑการออกแบบและ
หรือควบคุมการกอสรางของ
เทศบาลตำบลนาใน 

40,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

15 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน  สายขางวัดโพนบก  ถึง
ปาชาสาธารณะประโยชน 
บานหวยบุน  หมูที่ 3 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 
2563  หนาที่ 6  ลำดับที่ 2) 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 
370.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นท่ี  หรือมีพื้นที่ คสล.  ไม
นอยกวา 1,480 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

996,000 บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

16 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายบานนาย
พรมมา เปงคำภา ถึง ทางหลวง
ชนบท บานนาเลา หมูที่ 4 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 149  ลำดับที่ 
9) 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
1,080 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไมนอยกวา 6,480 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ  จำนวน 1 
ปาย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

4,167,000 บานนาเลา 
หมูที่ 4 

กองชาง             

17 กอสรางถนน คสล. สาย  สปก.
นาทัน - นาเลา บานนาทัน  หมู
ที่ 7 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565)  หนาที่  149  ลำดับที่ 
8) 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ขนาดกวาง  6.00 เมตร ยาว 
2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไมนอยกวา 14,700 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการ  
จำนวน 1 ปาย  กอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-202 

9,648,000 บานนาทัน 
หมูที่ 7 

กองชาง             

รวม  17  โครงการ 17,811,900 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.10  แผนงานการพาณิชย 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการจางเหมาบริการ
บำรุงรักษาและซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจางเหมาบริการ
บำรุงรักษาและซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาจางเหมาบริการ
รายเดือน  จำนวน  12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

2 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตาง ๆ อันไดแก คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากำจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาตดิตั้ง
เครื่องรับสญัญาณตาง ๆ  
คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่
จำเปน  ฯลฯ 

15,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

3 คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน 
การซอมรถจักรยานยนต เปลี่ยน
ยางรถจักรยานยนต และ
ซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน
หรือครุภณัฑตาง ๆ ฯลฯ เปน
ตน ซึ่งเปนกรณีการจางเหมาคา
สิ่งของและคาแรงงาน 

40,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

รวม  3  โครงการ 151,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.11  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 115 ลำดับที่ 
1) 
 

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว
กับเทศบาลตำบลนาใน 

9,146,400 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 115 ลำดับที่ 
2) 
 

เพื่อจายเปนเงินคาสมทบเบีย้ยัง
ชีพผูพิการที่ไดลงทะเบียนไวกับ
เทศบาลตำบลนาใน 

3,062,400 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 115 ลำดับที่ 
3) 
 

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูปวยเอดสในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน 

132,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

4 สำรองจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความจำเปนเกิดขึ้น 
หรือในกรณีที่หนวยงานตางๆ ไม
ตั้งงบประมาณรายจายไว  หรือ
มีความจำเปนตองจาย หรือตั้ง
งบประมาณไวแลวแตไมพอจาย
หรือมีรายจายที่
นอกเหนือไปจากงบประมาณที่
ไดรับอนมุัติ ตามความเหมาะสม
และการอนมุัติใหใชเงินสำรอง
จายโดยเปนอำนาจอนุมตัิของ
ผูบริหารทองถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 

430,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

5 เงินสมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ินหรือพื้นท่ีไมนอยกวารอย
ละ 40 กรณีรายไดของ อปท. 
ไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 
20 ลานบาท 

150,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

รวม  5  โครงการ 12,920,800 - - - - - - - - - - - - - - 
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  3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการจดักิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 117 ลำดับที่ 
3) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาของขวัญและ
รางวัล คาวัสดุตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

2 โครงการจางเหมาบริการดูแล
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานอูนดง-หนองไชยวาลย 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจางเหมาบริการ
ดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานอูนดง-หนองไชยวาลย
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
จำนวน  12  เดือน 

96,000 ศพด.บาน 
อูนดง-หนอง
ไชยวาลย 

กองการศึกษา             

3 โครงการแขงขัน/ประกวดทักษะ
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 117 ลำดับที่ 
4) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย  
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม  คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวัสดตุาง ๆ 
คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินและคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)  
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 117 ลำดับที่ 
5) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 2-5 
ป)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรยีนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กราย
หัว  

425,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 120 ลำดับที่ 
15) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ป)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

107,500 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คา
เครื่องแบบนักเรยีน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 119  ลำดับที่ 
14) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ป)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  

75,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
(คาหนังสือเรียน)  
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 119 ลำดับที่ 
12) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ป)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรยีนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 117  ลำดับที่ 
6) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง 6  แหง 
คนละ 20 บาท   

1,225,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
(คาอุปกรณการเรยีน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 119  ลำดับที่ 
13) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  จดัสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 
ป)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  

50,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

10 คาอาหารเสรมิ (นม) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 118  ลำดับที่ 
7) 
 

เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ  
(นม)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน ดังนี ้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 
แหง คนละ 7.37 บาท จำนวน 
260 วัน 
-โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน 6 แหง คนละ 7.37 
บาท จำนวน 260 วัน 

1,935,000 -ศพด. 
จำนวน 6 
แหง 
-โรงเรียน
ระดับ 
ประถม 
ศึกษา 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             

11 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 74 ลำดับที่ 3) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อ
ปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจาย
เพื่อดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง ซึ่งทำให
ที่ดิน  สิ่งกอสรางมีมลูคาเพิม่ขึ้น 
อันไดแก  การปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน ฯลฯ 

200,000 ศพด. สังกัด
เทศบาล 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             

12 โครงการเขาคายภาษอังกฤษ
แบบเขมนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 121  ลำดับที่ 
18) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการฯ  ใหกับ
ศูนยเครือขายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย
เครือขาย
การศึกษา
พื้นฐานที่ 3 

กองการศึกษา             

13 โครงการแขงขันมหกรรม
วิชาการ เฉลิมพระเกียรติศูนย
เครือขายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี 
3  (แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาท่ี 116 ลำดับที่ 2) 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการฯ ใหกับ
ศูนยครือขายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย
เครือขาย
การศึกษา
พื้นฐานที่ 3 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

14 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  (คาอาหาร
กลางวัน) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 120  ลำดับที่ 
17) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) ใหเด็กเล็ก – 
ประถมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนในเขตตำบลนาใน  
จำนวน 6 แหง จัดสรร 100 % 
อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 
200 วัน ดังนี ้
1.โรงเรียนบานนาเลา จำนวน 
200  วัน 
2.โรงเรียนบานนาใน  จำนวน  
200  วัน 
3.โรงเรียนบานผักคำภู  จำนวน  
200  วัน 
4.โรงเรียนบานหนองผือ  
จำนวน  200  วัน 
5.โรงเรียนบานหวยบุนนาทัน  
จำนวน  200  วัน 
6.โรงเรียนบานอูนดง  จำนวน  
200  วัน 

3,000,000 -โรงเรียน
ระดับ 
ประถม 
ศึกษา 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

15 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยบุน-นาทัน 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยบุน-นาทัน 
 

30,700 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
บานหวยบุน  
-  นาทัน 

กองการศึกษา             

16 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานอูนดง-หนองไชย
วาลย 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานอูนดง-หนองไชย
วาลย 
 

30,700 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
บานอูนดง - 
หนองไชย
วาลย 

กองการศึกษา             

17 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองผือ 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองผือ 
 

30,700 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
บานหนอง
ผือ 

กองการศึกษา             

รวม  17  โครงการ 7,355,600 - - - - - - - - - - - - - - 
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3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการแขงขันกีฬาเช่ือมความ
สัมพันธไมตรรีะหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 125 ลำดับที่ 
4) 
 

เพื่อจายเปนคาดำเนินโครงการฯ 
ประกอบดวย คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดืม่ คาอาหารและ
น้ำดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คา
วัสดุตาง ๆ คาโลรางวัล และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

25,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

2 โครงการแขงขันกีฬาตานภัย 
ยาเสพตดิ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 125 ลำดับที่ 
1) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการแขงขันกีฬา 
ตานยาเสพติด  ประกอบดวย 
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาน้ำดืม่
นักกีฬา คากรรมการตดัสิน คา
ปายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาจดัซื้อถวย
รางวัล คาเชาสถานที่ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
 

220,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 
 

กองการศึกษา             

3 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 125 ลำดับที่ 
2) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ ประกอบดวย 
คาปายประชาสัมพันธ  คาเบี้ย
เลี้ยง คาจางเหมารถยนต  คา
เวชภัณฑยา คาวัสดุกีฬาที่ใชใน
การฝกซอม และคาใชจายอื่นๆ 
ฯลฯ 

10,000 อปท. ในเขต
พื้นท่ีอำเภอ
พรรณานคิม 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

4 โครงการสงเสริมการเลนกีฬา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 125 ลำดับที่ 
3) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ ประกอบดวย 
คาจัดซื้อวัสดุกีฬาใหกับหมูบาน
ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน  จำนวน  
11  หมูบาน และคาใชจายอื่นๆ 
ฯลฯ 

80,000 หมูบานใน
เขตพื้นที่
ตำบลนาใน
หมูที่ 1 -11 

กองการศึกษา             

5 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 126 ลำดับที่ 
5) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฯ  ประกอบดวย 
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
คาอาหารและน้ำดืม่ คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวัสดตุาง ๆ  
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 
 

กองการศึกษา             

6 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5-6 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 127 ลำดับที่ 
10) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการเขาคาย 
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารสีามญั 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ใหกับ
ศูนยเครือขายการศึกษา ข้ัน
พื้นฐานที่ 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย
เครือขาย
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             

7 โครงการแขงขันกีฬาศูนย
เครือขายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี 
3 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 127 ลำดับที่ 
12) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการแขงขัน
กีฬาศูนยเครือขายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 3   ใหกับศูนย
เครือขายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี 
3 

20,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย
เครือขาย
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

8 โครงการจดัซื้อครภุัณฑเครื่อง
ดนตรี (วงดุริยางค) 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 128  ลำดับที่ 
15) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑเครื่องดนตรี  (วง
ดุริยางค)  ใหกับโรงเรียน 
ภูริทัตตวิทยา 

40,000 โรงเรียน
ภูริทัตต
วิทยา 

กองการศึกษา             

9 โครงการตักบาตรตามรอยหลวง
ปูมั่น ภูริทัตโต 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1)
หนาที่ 18  ลำดับที่ 2) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินงานโครงการตักบาตร
ตามรอยหลวงปูมั่น ภรูิทัตโต 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม คาจาง
เหมารถยนต คาวัสดุตาง ๆ  
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

40,000 บานหนอง
ผือ หมูที ่
2,8 

กองการศึกษา             

10 โครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เขาพรรษา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 126 ลำดับที่ 
9) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีวัน
เขาพรรษา  ประกอบดวย จัดซื้อ
เทียนพรอมเชิงเทียนถวายวัดใน
เขตพื้นที่ตำบลนาใน  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 วัดในเขต
พื้นท่ี 
ตำบลนาใน 
 

กองการศึกษา             

11 โครงการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 126 ลำดับที่ 
6) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา  ประกอบดวย 
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม  คาจาง
เหมารถยนต  คาวัสดุตาง ๆ  
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 
 

กองการศึกษา             



 
 

-50- 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

12 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และสรางความ
โปรงใส 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 126  ลำดับที่ 
7) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการเสรมิสราง
คุณธรรม  จริยธรรม และสราง
ความโปรงใส  ประกอบดวย 
คาอาหารวางพรอมน้ำดื่ม
คาอาหารพรอมนำ้คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร  
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 
 

กองการศึกษา             

13 โครงการอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมชนเผาภไูท 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2563 หนาที่ 18  ลำดับ
ที่ 1) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ สืบ
สานวัฒนธรรมชนเผาภูไท  
ประกอบดวย คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม  คาอาหารวางพรอมน้ำ
ดื่ม คาจางเหมารถยนต คาวัสดุ
ตาง ๆ  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 

50,000 -บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 
-ที่วาการ
อำเภอ
พรรณานคิม 

กองการศึกษา             

14 โครงการสงเสริมคณุธรรม  
จริยธรรม  บุคลากรและ
นักเรียนในกลุมตำบลนาใน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 121 ลำดับที่ 
11) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการสงเสรมิ 
คุณธรรม จรยิธรรม บุคลากร
และนักเรียนในกลุมตำบลนาใน
ใหกับศูนยเครือขายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ี 3 

30,000 โรงเรียน
สังกัดศูนย
เครือขาย
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ี 
3 

กองการศึกษา             

15 โครงการอนุรักษและสงเสริม
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 128 ลำดับที่ 
13) 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการอนุรักษ
และสงเสรมิวัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหกับคณะกรรมการ 
วัดภูริทัตตถิราวาส 

50,000 วัดภูริทัตต 
ถิราวาส 

กองการศึกษา             

รวม  15  โครงการ 685,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการซักซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 71 ลำดับที่ 8) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการซักซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคภีัย  
ประกอบดวย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม คาปายประชาสัมพันธ  
คาวิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ปองกันไฟปา 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 134  ลำดับที่ 
1) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟปา  
ประกอบดวย  คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดืม่ คาอาหารและ
น้ำดื่ม  คาปายประชาสมัพันธ 
คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

รวม  2  โครงการ 60,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ำ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 138  ลำดับที่ 
5) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการกอสรางฝาย
ชะลอน้ำ  ประกอบดวย  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ
ตาง ๆ  และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

20,000 แหลงน้ำใน
เขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการคลองสวยน้ำใส   
คนไทยมีความสุข 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 137  ลำดับที่ 
4) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส
คนไทยมีความสุข  ประกอบดวย  
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
คาอาหารและน้ำดืม่  คาปาย
ประชาสมัพันธ และคาใชจาย 
อื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 แหลงน้ำใน
เขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

3 โครงการหนาบานนามอง 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 137  ลำดับที่ 
2) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการหนาบานนามอง  
ประกอบดวย  คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดืม่ คาอาหารและ
น้ำดื่ม  คาปายประชาสมัพันธ 
คาวัสดตุาง ๆ  และคาใชจาย 
อื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน 
หมูที่ 1 -11 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

4 โครงการหมูบานปลอดขยะ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 137  ลำดับที่ 
1) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการหมูบาน 
ปลอดขยะ  ประกอบดวย  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  คาวัสดุตาง ๆ   
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

40,000 เขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน   
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั             

รวม  4  โครงการ 80,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการจางเหมาบริการงาน
สงเสริมการทองเที่ยว 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจางเหมาบริการ
งานสงเสรมิการทองเที่ยวและ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
จำนวน  12  เดือน 

96,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

2 โครงการมคัคุเทศกทองถ่ิน 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 139  ลำดับที่ 
1) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการมัคคุเทศก 
ทองถ่ิน  ประกอบดวย  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  คาวัสดุตาง ๆ   
คาวิทยากร  และคาใชจาย   
อื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

3 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงธรรมะ 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 139  ลำดับที่ 
2) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการทองเที่ยวเชิง
ธรรมะ ประกอบดวย คาจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม คาจางเหมารถยนต คา
ปายประชาสัมพันธ คาวัสด ุ
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

40,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

รวม  3  โครงการ 156,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4.4  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักพื้นท่ีสีเขียว 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 141  ลำดับที่ 
1) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการทองถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักพื้นท่ีสีเขียว 
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ำ
ดื่ม คาปายประชาสมัพันธ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการปลูกหญาแฝก 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 141  ลำดับที่ 
2) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการปลูกหญาแฝก 
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ำ
ดื่ม คาปายประชาสมัพันธ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

15,000 เขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

3 โครงการอนุรักษปาชุมชน 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 141  ลำดับที่ 
3) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษปาชุมชน 
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ำ
ดื่ม คาปายประชาสมัพันธ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

15,000 เขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 142  ลำดับที่ 
5) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  ประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  และคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

5 โครงการอนุรักษพันธุปลาน้ำจืด
ในชุมชน 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 141  ลำดับที่ 
4) 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษพันธุปลา
น้ำจืด  ประกอบดวย คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
พรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  และคาใชจาย
อืน่ ๆ ฯลฯ 

10,000 แหลงน้ำ 
ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

รวม  5  โครงการ 80,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 
 

1. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 ตูทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ  
(น้ำเย็น 1 หัวกอก) 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่  175 ลำดับที่ 
63) 
 

เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูทำน้ำเย็น 
แบบถังคว่ำ  (น้ำเย็น 1 หัวกอก)  
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 
บาท   โดยมีคณุสมบตัิ  ดังนี ้
1.กวางไมนอยกวา  31  ซม. 
2.ยาวไมนอยกวา 29 ซม. 
3.สูงไมนอย 95 ซม. 
ถังบรรจุน้ำภายในเครื่องไมนอย
กวา 3 ลิตร 
ภายนอกไมนอยกวา 18 ลิตร   
จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

6,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

รวม  1  โครงการ 6,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับประมวลผล* 
 

(แผนพัฒนา พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 160 ลำดับที่ 
26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล* จำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 Core) จำนวน 1 หนวย โดย
มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังน้ี 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจำ 
แบบ cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาิกา
พื้นฐาน ไมนอยกวา 2.3 GHz 
และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟฟก (Graphics 
Processing Unit) ไมนอยกวา 
10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจำ 
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนากิา
พืน้ฐานไมนอยกวา 1.8 GHz 
และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณ 

22,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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

  นาิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB  
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 
250 GB จำนวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม
นอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ 
VGA จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา WI-
FI (IEEE802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 
จัดซื้อตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ ICT 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

2 เครื่องคอมพิวเตอร  สำหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2*  (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) 
 

(แผนพัฒนา พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 163  ลำดับที่ 
36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร  สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว   
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 Core) 
โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาได
ในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 
หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำ แบบ cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB  
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจำ ขนาดไมนอยกวา 2 
GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ  (Graphics 
Processing Unit) 

30,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองคลัง             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

  ที่สามารถใชหนวยความจำหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 
GB หรือ 
3)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจำหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
2 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 
480 GB จำนวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 
หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 
ชอง  
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 น้ิว จำนวน 1 หนวย 
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ICT 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

3 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดำ (18 หนา/นาที) 
 

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 164  ลำดับที่ 
38) 
 

เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED  
ขาว ดำ  (18 หนา/นาที)  
จำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไม
นอยกวา 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพไมนอย
กวาสำหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจำ (Memory) 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-มีชองเช่ือมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 
150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter 
,Legal และ Custom 
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของ ICT 

2,600 เทศบาล
ตำบลนาใน 

กองคลัง             

รวม  3  โครงการ 54,600 - - - - - - - - - - - - - - 
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2.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
สำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2563 หนาที่ 24  ลำดับ
ที่ 5) 
 

เพื่อจายเปนเครื่องจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสำหรับสำนักงาน* 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
17,000  บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 Core) มคีวามเร็วสญัญาณ
นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 
GHz หรือดีกวา จำนวน 1 
หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหนวยความจำแบบ cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 
MB  
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด 
SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
Soild State Drive ขนาดความ
จุไมนอยกวา 250 GB จำนวน 
1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 
1 หนวย   

17,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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

  -มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเช่ือมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง  
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 
จัดซื้อตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร ICT 

               

รวม  1  โครงการ 17,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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3.  ครุภัณฑอ่ืน 
    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 เครื่องสูบน้ำ  (ซัมเมอรส) 
 
(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 -
2565) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1)พ.ศ. 
2563 หนาที่ 22  ลำดับที่ 2) 
 
 

เพื่อจายเปนคาสูบน้ำ 
(ซัมเมอรส)  โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี ้
1. เครื่องสบูน้ำ (ซัมเมอรส) 
ขนาด  1.5 แรง จำนวน   1  
เครื่อง  จำนวน  18,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

18,000 เทศบาล
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

รวม  1  โครงการ 18,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 

    3.2  แผนงานการพาณิชย 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

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

1 เครื่องสูบน้ำ  (ซัมเมอรส) 
ขอ 1.  (แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
2561 -2565) หนาที่ 163 
ลำดับที่ 34) 
ขอ 2.  (แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
2561 -2565) หนาที่ 59  
ลำดับที่ 24) 
 
 

เพื่อจายเปนคาสูบน้ำ 
(ซัมเมอรส)  โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี ้
1. เครื่องสบูน้ำ (ซัมเมอรส) 
ขนาด  1.5 แรง จำนวน   1  
เครื่อง  จำนวน  18,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 
2. เครื่องสบูน้ำ (ซัมเมอรส) 
ขนาด  2  แรง  จำนวน   2  
เครื่อง  จำนวน  50,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 
 

68,000 ประปา
หมูบานที่อยู
ในความ
รับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง             

รวม  1  โครงการ 68,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 
เรื่อง  ประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

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

  อางถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕61  ขอ ๒๗  แผนดำเนินงานใหจัดทำให
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่ตองดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  
บัดนี้  เทศบาลตำบลนาใน  ไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  เสร็จ
เรียบรอยแลว 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  ๒๕61   ขอ 26 (2)   เทศบาล
ตำบลนาใน  จึงประกาศใชแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เพื่อใหประชาชนไดรับ
ทราบโดยทั่วกัน   
   
  ทั้งนี้  ใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  เปนตนไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒2  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

                
 

(นายพงษศักดิ์  โพธิ์ศรี) 
 นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 

 
 


