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ประกาศ เทศบาลต าบลนาบอน 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
******************************************* 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลนาบอน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลนาบอน ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลนาบอน  
    ""นาบอนเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง"" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลนาบอน  
    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
    2. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการพ่ึงตนเองเป็นส าคัญและ
พัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความต้องการและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
    4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติท่ีดีงามและมีคุณภาพ  
    5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลนาบอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. พัฒนาการสร้างและปรับปรุงบูรณะถนนคูระบายน้ า ทางเท้าและสาธารณูปโภค สาธารณูปการอ่ืนๆ ให้ได้
มาตรฐาน 
        2. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา  
        3. พัฒนาระบบจราจร 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. พัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองในชุมชน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
        4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันส าคัญต่างๆ  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
        1. การจัดการสงเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้ทุกข์
ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ 
        2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        3. รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
        4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
        5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
        1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ  
        2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 
        3. พัฒนาบ าบัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4. บริหารจัดการระบบการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียและมลพิษต่างๆ  
        5. ส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสะอาดในชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
        1. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
        2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
        3. พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่าง
เหมาะสม 
        4. เพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการท างานและการให้บริการอย่างเป็นธรรม เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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        5. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลนาบอน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลนาบอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  

ยุทธศาสตร์ 
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 8,100,000.00 7 4,660,000.00 13 30,550,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 

การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

47 3,915,180.00 43 3,982,780.00 43 4,458,380.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 

16 3,057,120.00 15 3,007,120.00 15 3,007,120.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

20 4,426,000.00 19 2,981,000.00 15 1,346,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการบริการ 

45 4,000,000.00 41 3,720,000.00 41 3,720,000.00 

รวม 143 23,648,300.00 127 18,500,900.00 129 43,231,500.00 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาบอน มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถยนต์
บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาบอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

490,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับจอด
รถยนต์ไม่ถูกแดด ฝน 
และเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จุดที่ 1 ขนาด
กว้าง 7.80 เมตร 
ยาว 14.40 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 7.50 เมตร 
จ านวน 2 จุด  

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมคู
ระบายน้ าถนนซอย
บ้านโกแต๋ (คาร์แคร์) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพ่ือการสัญจรไปมา 
และมีความสะดวก
ปลอดภัย  

ขนาดกว้าง 3.50 - 
4.00 เมตร ยาว 
122 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน
เทศบาล 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ต าบลนาบอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกด้าน
อุปโภค บริโภค 

ขยายเขตไฟฟ้าใน
เขตเทศบาลต าบล
นาบอน 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ประปาบริเวณถนน
ซอยสายข้างโรงงาน
ทองไทย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือประชาชนจะได้มี
น้ าสะอาดไว้อุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขตประปา
บริเวณถนนซอย
สายข้างโรงงาน
ทองไทย 
(ระยะทาง
ประมาณ 800 
เมตร) 
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5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
และฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือสนับสนุนอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
เพ่ือให้มีความรู้ความ
ช านาญ สามารถน าไป
ประกอบอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ 

จัดอบรมและฝึก
อาชีพให้กับกลุ่ม
ประชาชนที่มี
ความสนใจ กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ
ให้สามารถมี
รายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย 

6. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
นาบอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

280,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์ฯ 
ได้รับอาหารกลางวัน
ครบทั้ง 5 หมู่และมี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กปฐมวัยทุกคน
ในศูนย์มีน้ าหนัก
ส่วนสูง เส้นรอบ
ศีรษะได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ฯ 

7. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

232,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันครบ
ทั้ง 5 หมู่และมี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสูง เส้นรอบ
ศีรษะได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ฯ 

8. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
เสริม (นม)เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนา
บอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

137,200.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์ฯ 
ได้รับอาหารเสริม(นม) 
และมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์ฯ ได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ที่มีคุณภาพตลอด
ปีการศึกษา 

9. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,560.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอนได้รับ
อาหารเสริม(นม) และ
มีสุขภาพที่แข็งแรง 
 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
ที่มีคุณภาพตลอด
ปีการศึกษา 

10. การพัฒนาด้านกีฬา โครงการจัดกิจกรรม เงินอุดหนุน 5,000.00 เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ จัดซื้อวัสดุ 
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การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
นาบอน 

ทั่วไป จัดกิจกรรมตามหน่วย
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ จ านวน 40 
หน่วยตลอดปี
การศึกษา 

อุปกรณ์ส าหรับจัด
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ใน
แต่ละหน่วยให้แก่
เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

11. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและเด็ก
ปฐมวัยมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้แก่เด็ก
นักเรียน 

12. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
ตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลนาบอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กได้
จัดกิจกรรมตามหน่วย
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้จ านวน 40 
หน่วย ตลอดปี
การศึกษา 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับจัด
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ใน
แต่ละหน่วยให้แก่
เด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน 

13. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณี
สงกรานต์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติและ
ปลูกฝังให้บุพพการี
ระลึกถึงพระคุณบิดา
มารดา  
 
 
 

จัดงานประเพณี
วันสงกรานต์รดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ 

14. การพัฒนาด้านกีฬา โครงการประเพณี รายได้ 20,000.00 เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ จัดงานประเพณี
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การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ลอยกระทง จัดเก็บเอง ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและเป็นเวที
ในการแสดง
ความสามารถของ
เยาวชน 

ลอยกระทง 

15. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
จัดการงานเทศกาล
ปิดกรีดอ าเภอนา
บอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

130,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์
การจัดงานและการ
จัดกิจกรรมของทุก
ภาคส่วนรวมทั้งเป็น
การส่งเสริมอาชีพ
หลักของท้องถิ่น 

บ ารุงรักษาจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวนาบอน 

16. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่หมรับ
เดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของ
ชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช
หน่วยงานราชการ 
เอกชน 
รัฐวิสาหกิจและ
ประชาชนทุกภาค
ส่วนร่วมจัดงาน
สืบทอดประเพณีท่ี
ดีงาม 

17. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามท่ีกรมฯ
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน 
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18. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายระบบ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,800.00 เพ่ือให้โรงเรียน
เทศบาลมีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ได้
มาตรฐานครอบคลุม
ทุกจุดและเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาข้อมูล เพ่ือ
น ามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา 

ระบบ
Asymmetric 
Digital 
Subscriber 
Line:ADSL ระบบ 
Wireless 
Fidelity:Wifi 

19. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน 

ส่งครูเข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการ
จัดระบบการเรียน
การสอนให้มี
คุณภาพ 

20. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาบอน  

ส่งครูเข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการ
จัดระบบการเรียน
การสอนให้มี
คุณภาพ 

21. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศที่
หลากหลายและมี
ประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ 

จัดตั้งห้องสมุด
โรงเรียน 

22. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในด้าน
อัจฉริยภาพทั้ง 8 ด้าน 

ศูนย์นิทาน ภาษา 
วิทย์ คณิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะ 
พละ  
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23. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช่จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยา
เสพติด  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 เพ่ือให้ความรู้ ความ
เข้าใจถึงโทษของยา
เสพติดและผลเสีย
ของยาเสพติดที่มีต่อ
ตนเองและ
ประเทศชาติ 

จัดอบรมและจัด
นิทรรศการ 
เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติดแก่
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน  

24. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนา
บอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์ฯ มีศูนย์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาที่ดี
ทุกด้าน 

จัดมุมแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อเสริม
ประสบการณ์
ให้แก่เด็กปฐมวัย
ภายในศูนย์ฯ  

25. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้สอดคล้องใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

26. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือพัฒนาแผนการ
ศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาบอน 

จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาบอน  
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27. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารโดยใช้
โรงเรียนในสังกัดเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดโครงการตาม
ความต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น อาทิ 
โครงการศึกษาดู
งาน โครงการ
พัฒนาสื่อ 
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 
ฯลฯ 

28. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันส าคัญ
ของชาติ งานรัฐพิธี
หรือตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด
และอ าเภอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติและส่งเสริมให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ งานรัฐ
พิธีต่างๆ หรือตาม
นโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด
และอ าเภอ 

29. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหา
พระบรมราชินีนาถ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติและส่งเสริมให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของสมเด็จ
พระบรมราชินีนา
ถร่วมกับอ าเภอนา
บอนและ
หน่วยงานต่างๆ  
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30. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธีวันปิยมหาราช 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ และน้อมร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จัดงานรัฐพิธีวัน
ปิยมหาราช
ร่วมกับอ าเภอ 
นาบอนและ
หน่วยงานต่างๆ  

31. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติและส่งเสริมให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับอ าเภอนา
บอนและ
หน่วยงานต่างๆ  

32. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่บทบาท
หน้าที่ของเทศบาลแก่
ประชาชนและชุมชน 
รวมทั้งเพ่ือให้
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญ
ของการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเทศบาลใน
วันที่ 24 เมษายน
ของทุกปี 
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33. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000.00 เพ่ือส่งเสริมการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ระลึกคุณมารดา  

จัดกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็กใน
ศูนย์ฯ และ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน
ได้ระลึกถึงและ
ทดแทนพระคุณ
ของแม่ 

34. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนกล้า
แสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
ให้แก่เด็กเล็ก 

35. การพัฒนาด้านกีฬา 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการท าบุญตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมท าบุญตักบาตร
เพ่ือเป็นสิริมงคลเนื่อง
ในวันปีใหม่ 

จัดงานท าบุญตัก
บาตรในวันที่ 1 
ม.ค. 

36. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน 

เงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

24,000.00 สงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ภายใน
เขตเทศบาล 

สงเคราะห์เงินเพ่ือ
การยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

37. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน 

ส่งเสริมการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญของ
สถาบันครอบครัว 
เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว พัฒนากลุ่ม
สตรีในท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่
ความรู้ฝึกอบรม/
จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ 
สันทนาการใน
ลักษณะของการ
สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 
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38. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

39. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน 

โครงการการศึกษา
เพ่ือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพ่ือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 

การจัดการเรียน
การสอนในเรื่อง
เกี่ยวกับยาเสพติด
และการป้องกันยา
เสพติด 

40. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน 

โครงการวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ภายในชุมชน 

จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก ใน
วันที่ 26 มิ.ย.ของ
ทุกปี 

41. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน 

โครงการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดท า
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือให้ทราบข้อมูล
พ้ืนฐานด้านต่างๆ 
ของแต่ละครัวเรือน 
เพ่ือน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการ
พัฒนาด้านต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชนทุก
ครัวเรือน 
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42. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน 

โครงการจัดท า
ทบทวน ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน
จัดท าและทบทวน
แผนชุมชนด้วยตนเอง
และน าไปใช้เป็น
แนวทางพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นได้ตรง
ตามความต้องการ 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมการ
จัดท าหรือทบทวน
ปรับปรุงแผน
ชุมชนให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนและหรือ
กลุ่มองค์กรและ
ประชาชนอื่นที่
อาสาเป็นกลไก
หลักในการ
ด าเนินงานระดับ
ชุมชน 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของ
ไข้เลือดออกในชุมชน
และอัตราการเสียชีวิต 

พ่นหมอกควันใน
เขตเทศบาล แจก
ทราบอะเบท 
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ  

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและฉีดฮอร์โมน
คุมก าเนิดสัตว์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2. เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชนให้
เป็นชุมชนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า  
3. สัตว์เลี้ยงได้รับการ
ดูแลอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย/สื่อ
ประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ ฉีด
วัคซีนสุนัข  
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45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอบรมรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนา
ปรับปรุงร้านอาหาร
และแผงลอยจ าหน่าย
อาหารให้ถูก
สุขลักษณะแก่
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหน่าย
อาหารในเขต
เทศบาล 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการเทศบาล
สร้างสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ือรณรงค์และสร้าง
ความตระหนักให้
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย 

จัดกิจกรรม
รณรงค์และ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายใน
รูปแบบต่างๆ  

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการจัดหา
เครื่องออกก าลังกาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมและ
ยกระดับสุขภาพ
อนามัยที่ดีแก่
ประชาชน 2.เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกในการออก
ก าลังกายเพ่ือดูแล
สุขภาพของประชาชน 

จัดหาเครื่องออก
ก าลังกาย เพ่ือ
ให้บริการแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล  

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สมทบงบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ต าบลนาบอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล
นาบอน เพ่ือส่งเสริม
การดูแลสุขภาพแก่
ประชาชน 
 
 
 
 
 

สมทบงบประมาณ
แก่กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
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49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปลูกสร้าง
จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และรักษา
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชน 

เยาวชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล
นาบอน  

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการฝังกลบขยะ
มูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 1. เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 
 2. เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงถนนทางเข้า
บ่อขยะให้มีสภาพดี  

ฝังกลบขยะมูล
ฝอยด้วยดินลูกรัง 
พัฒนาปรับปรุง
ถนนทางเข้าบ่อ
ขยะ 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการจัดหาถัง
รองรับขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,000.00 1. เพ่ือท าให้เพียงพอ
กับปริมาณของขยะ 
2.เพ่ือรักษาความ
สะอาดและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 3.
เพ่ือให้งานรักษาความ
สะอาดมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

จัดหาถังรองรับ
ขยะมูลฝอย 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะและ
รักษาความสะอาด  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 1.เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักปัญหาขยะ
และลดปริมาณขยะ 
2. เพ่ือให้ประชาชน
ร่วมมือกันดูแลรักษา
ความสะอาดภายใน
เขตเทศบาล 
 
 
 

จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน 
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53. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดท า
ประชาคมทุกระดับ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
และมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการของ
เทศบาล 

ประชาสัมพันธ์
การจัดท า
โครงการ
ประชาคมให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับ
ทราบทั่วถึงกัน 

54. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1.เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนใน
ชุมชนกับเทศบาล 
 2เ.พ่ือรับทราบข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน 3.เพ่ือ
ให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชน 

55. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครอ
ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือด าเนินการ/
จัดการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามท่ี
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่างและกรณี
คณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่และกรณี
อ่ืนๆ  
 
 

ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมืองในการ
เลือกตั้งทุกระดับ 
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56. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชนตลอดจน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ จัด
อบรม ประชุม
ชี้แจง จัดท าสื่อ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
แนวทางการสร้าง
ความปรองดอง
ของคนในชุมชน 

57. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการ
สร้างแรงจูงใจในการ
บริการที่ดี  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือให้พนักงานและ
ลูกจ้างได้ตระหนัก
และสามารถน า
คุณธรรม จริยธรรมมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

58. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรของ
เทศบาล ให้มีความรู้
เพ่ิมข้ึนและมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล 

59. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน 
ลูกจ้างสังกัด
เทศบาลต าบลนา
บอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง การ
พัสดุ การจัดเก็บ
รายได้ของพนักงาน
ลูกจ้างสังกัดเทศบาล
ต าบลนาบอน  
 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานแก่
พนักงาน ลูกจ้าง
สังกัดเทศบาล  
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60. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหาวัสดุ
ต่างๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

714,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
และการบริหาร
จัดการองค์กร 

61. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
กิจการของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

94,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

จัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ  

62. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

330,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งานได้ทันที 

63. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหาวัสดุ
ต่างๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
และการบริหาร
จัดการองค์กร 

64. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
กิจการของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

38,600.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 

จัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ  
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65. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งานได้ทันที 

66. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหาวัสดุ
ต่างๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

580,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
และการบริหาร
จัดการองค์กร 

67. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
กิจการของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

39,500.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

จัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ  

68. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งานได้ทันที 

69. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหาวัสดุ
ต่างๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

640,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 

จัดหาวัสดุต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
และการบริหาร
จัดการองค์กร 
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70. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
กิจการของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

จัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ  

71. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

380,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการ 

ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งานได้ทันที 

72. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหาวัสดุ
ต่างๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
และการบริหาร
จัดการองค์กร 

73. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
กิจการของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

65,300.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

จัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ  

74. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการ 
 
 
 
 

ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งานได้ทันที 
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75. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์  

76. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ
และศูนย์ประสาน
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอนาบอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อการจ้างระดับ
อ าเภอให้เกิดความ
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  

อุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอ าเภอ 

77. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

จ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางใน
การด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ
ของเทศบาล 

ส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการของ
เทศบาล 

78. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

12,000.00 เพ่ือจูงใจให้ประชาชน
มาช าระภาษีภายใน
ก าหนด 

ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์  
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79. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพ่ือปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วน 

จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต
เทศบาลต าบลนา
บอน 

80. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการฝึกอบรม
หรือทบทวนสมาชิก 
อปพร. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการ้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมหรือ
ทบทวนสมาชิก 
อปพร.ในเขต
เทศบาลนาบอน  

81. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือเป็นการป้องกัน
และลดการสูญเสีย
จากปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนที่อาจเกิดข้ึน
ได้ 

ตั้งจุดบริการ
ในช่วง 7 วัน
อันตรายของ
เทศกาลวัน
สงกรานต์โดย
เจ้าหน้าที่ อปพร.
และเจ้าหน้าที่
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลต าบล 
นาบอน 

82. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือเป็นการป้องกัน
และลดการสูญเสีย
จากปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนที่อาจเกิดข้ึน
ได้ 

ตั้งจุดบริการ
ในช่วง 7 วัน
อันตรายของ
เทศกาลปีใหม่โดย
เจ้าหน้าที่ อปพร.
และเจ้าหน้าที่
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลต าบล 
นาบอน 
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83. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นและสา
ธารณภัยในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในการดับเพลิง
เบื้องต้น การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นและสาธารณ
ภัย เช่น การใช้
อุปกรณ์ดับเพลิง
เบื้องต้น การใช้/ดูแล
รักษาแก๊สหุงต้มอย่าง
ปลอดภัยฯลฯ 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน 
เด็ก เยาวชนและ
ปะชาชนทั่วไป 

84. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการฝึกซ้อม
แผนการดับเพลิง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ความช านาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิ
ให้มีความพร้อมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ฝึกซ้อมแผนการ
ดับเพลิงให้กับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
อปพร. เจ้าหน้าที่
ต ารวจ มูลนิธีและ
คณะกรรมการ
ชุมชนฯลฯ 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลนาบอน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ จ านวนเงิน 4,411,970 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 58 
โครงการ จ านวนเงิน 4,398,878 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 753,115.15 4 753,115.15 

การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 1,499,536.04 24 1,499,536.04 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 4 72,650.00 4 61,234.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5 146,400.00 5 146,400.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 21 1,940,268.35 21 1,938,592.35 

รวม 58 4,411,969.54 58 4,398,877.54 

   
  รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลนาบอน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมา

ณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวล
าการ

ด าเนินงา
น 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารจอด
รถยนต์บริเวณ
ส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาบอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

490,000 418,000 14/2558 03/08/255
8 

60 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
คูระบายน้ าถนน
ซอยบ้านโกแต๋ 
(คาร์แคร์) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000 227,000 15/2558 13/08/255
8 

60 
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3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าในเขต
เทศบาลต าบลนา
บอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000 53,742.15 1 30/06/255
8 

30 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยาย
เขตประปา
บริเวณถนนซอย
สายข้างโรงงาน
ทองไทย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000 54,373.00 1 10/09/255
8 

30 

5. การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนา
บอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

280,000 279,880 1 20/02/255
8 

365 

6. การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครการอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

232,000 223,600 1 29/12/255
7 

365 

7. การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
เสริม (นม)เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนา
บอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

137,200 58,689.10 สัญญาซื้อ
ขายที่ 
3/2558 

11/05/255
8 

114 

  14,826.72 

สัญญาซื้อ
ขายที่ 
4/2558 
 
 
 

27/08/255
8 

5 
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8. การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,560. 37,887.90 สัญญาซื้อ
ขายที่ 
3/2558 

11/05/255
8 

114 

  9,196.32 
สัญญาซื้อ
ขายที่ 
4/2558 

27/08/255
8 

5 

9. การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมตาม
หน่วยการจัด
ประสบการณ์
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนา
บอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 5,000.00 1 25/12/255
7 

30 

10
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมตาม
หน่วยการจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
นักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 1 29/12/255
7 

30 

11
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

โครงการ
ประเพณี
สงกรานต์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 22,004.00 1 02/04/255
8 

5 



29 
 

12
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 10,700.00 ใบสั่งจ้าง 
6/2558 

28/10/255
7 

5 

13
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
จัดการงาน
เทศกาลปิดกรีด
อ าเภอนาบอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

130,000 130,000 1 02/02/255
8 

15 

14
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่หม
รับเดือนสิบ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 35,000.00 1 11/09/255
8 

30 

15
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,800.00 16,800.00 1 29/12/255
7 

365 

16
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 3,000.00 1 29/12/255
7 

5 

17
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,000.00 8,000.00 1 29/12/255
7 

365 

18
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 100,000 1 12/05/255
8 

365 
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19
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของ
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 1 25/05/255
8 

5 

20
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช่จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 21,000.00 1 12/05/255
8 

365 

21
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการเรียนรู้
สู่ประชาคม
อาเซียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 80,000.00 1 12/05/255
8 

365 

22
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการศึกษา
โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000 250,000 1 29/12/255
7 

365 

23
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 
12 สิงหา
พระบรมราชินีนา
ถ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 22,040.00 บันทึกตก
ลงจ้าง
เลขที่ 
47/2558 

07/08/255
8 

5 

24
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันปิย
มหาราช 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 
2/2558 

16/10/255
7 

5 
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25
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 
ธันวามหาราช 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 37,912.00 บันทึกตก
ลงการจ้าง
เลขที่ 
16/2558 

03/12/255
7 

5 

26
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000.00 12,000.00 1 03/08/255
8 

5 

27
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 50,000.00 1 25/12/255
7 

1 

28
. 

การพัฒนาด้าน
กีฬา การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการท าบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 2,000.00 ใบสั่งจ้าง 
26/2558 

24/12/255
7 

5 

29
. 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 

เงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

24,000.00 21,500.00 1 01/10/255
7 

365 

30
. 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 29,896.00 บันทึกตก
ลงจ้าง
เลขที่ 
37/2558 

02/07/255
8 

30 

31
. 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 

โครงการวัน
ต่อต้านยาเสพติด
โลก 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 3,776.00 ใบสั่งจ้าง 
86/2558 

23/06/255
8 

5 
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32
. 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 

โครงการจัดท า
ทบทวน 
ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 17,478.00 1 05/05/255
7 

30 

33
. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 5,400.00 ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 
104/2558 

27/08/255
8 

30 

34
. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการเทศบาล
สร้างสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 20,000.00 1 01/10/255
7 

365 

35
. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดหา
เครื่องออกก าลัง
กาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 16,000.00 34/2558 09/09/255
8 

15 
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36
. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

สมทบ
งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ต าบลนาบอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 60,000.00 1 04/02/255
8 

365 

37
. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการจัดหาถัง
รองรับขยะมูล
ฝอย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,000.00 45,000.00 บันทึกตก
ลงซื้อขาย
เลขที่ 
16/2558 

16/03/255
8 

7 

38
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดท า
ประชาคมทุก
ระดับ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 4,250.00 1 02/02/255
8 

10 

39
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 42,200.00 1 01/07/255
8 

7 

40
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
การสร้าง
แรงจูงใจในการ
บริการที่ดี  
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 139,240 1 24/07/255
8 

3 
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41
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
วัสดุต่างๆ เพ่ือ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

714,000 147,967.05 วัสดุ
ส านักงาน 

01/10/255
7 

365 

  5,565.00 
วัสดุงาน
บ้านงาน
ครัว 

01/10/255
7 

365 

  160,790 
วัสดุเชื่อ
เพลิงและ
หล่อลื่น 

01/10/255
7 

365 

  36,810.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอ
ร ์

01/10/255
7 

365 

  57,780.00 
วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

01/10/255
7 

365 

  4,165.00 วัสดุอื่น 
01/10/255
7 

365 

42
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ในกิจการของ
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

94,000.00 28,000.00 บันทึกตก
ลงซื้อขาย
เลขที่ 
25/2558 

10/06/255
8 

5 

  7,900.00 
ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 
63/2558 

04/06/255
8 

5 

43
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

330,000 135,576.45 1 01/10/255
7 

365 

  37,475.00 2 
01/10/255
7 

365 
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  79,600.00 3 
01/10/255
7 

365 

44
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
วัสดุต่างๆ เพ่ือ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 39,755.00 วัสดุงาน
บ้านงาน
ครัว 

01/10/255
7 

365 

  45,496.00 
วัสดุ
ส านักงาน 

01/10/255
7 

365 

  12,100.00 
วัสดุ
คอมพิว 
เตอร์ 

01/10/255
7 

365 

45
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ในกิจการของ
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

38,600.00 30,000.00 สัญญาซื้อ
ขาย 
2/2558 

22/09/255
8 

5 

  8,600.00 
สัญญาซื้อ
ขาย 
4/2558 

25/09/255
8 

5 

46
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 2,700.00 1 14/07/255
8 

5 

47
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
วัสดุต่างๆ เพ่ือ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

580,000.0
0 

17,655.00 วัสดุ
ส านักงาน 

01/10/255
7 

365 

  2,400.00 
วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 

01/10/255
7 

365 

  7,840.00 
วัสดุงาน
บ้านงาน
ครัว 

01/10/255
6 

365 
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  11,360.00 
วัสดุ
ยานพาหน
ะและขนส่ง 

01/10/255
7 

365 

  174,060 
วัสดุเชื่อ
เพลิงและ
หล่อลื่น 

01/10/255
7 

365 

  16,208.00 
วัสดุ
การเกษตร 

01/10/255
7 

365 

  8,050.00 
วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

01/10/255
7 

365 

  2,980.00 
วัสดุ
คอมพิว 
เตอร์ 

01/10/255
7 

365 

  7,515.00 วัสดุอื่น 
01/10/255
7 

365 

48
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ในกิจการของ
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

39,500.00 9,500.00 ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 
56/2558 

29/04/255
8 

5 

49
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000 72,713.00 1 01/10/255
7 

365 

50
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
วัสดุต่างๆ เพ่ือ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

640,000 8,501.00 วัสดุ
ส านักงาน 

01/10/255
7 

365 

  
184,781.8

0 

วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 
 

01/10/255
7 

365 
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  24,192.50 
วัสดุ
ก่อสร้าง 

01/10/255
8 

365 

  31,300.00 
วัสดุ
ยานพาหน
ะและขนส่ง 

01/10/255
7 

365 

  19,205.00 
วัสดุเชื่อ
เพลิงและ
หล่อลื่น 

01/10/255
7 

365 

  62,950.00 
วัสดุ
การเกษตร 

01/10/255
7 

365 

  280.00 
วัสดุ
คอมพิว 
เตอร์ 

01/08/255
7 

365 

51
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ในกิจการของ
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,000.00 28,000.00 บันทึกตก
ลงซื้อขาย
เลขที่ 
12/2558 

02/02/255
8 

5 

52
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

380,000.0
0 

14,290.00 1 01/10/255
7 

365 

  98,500.00 

บันทึกตก
ลงการจ้าง
เลขที่ 
49/2558 

18/08/255
8 

15 

53
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
วัสดุต่างๆ เพ่ือ
การบริหาร
จัดการองค์กร 
 
 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 29,820.55 วัสดุ
ส านักงาน 

01/10/255
7 

365 
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  22,465.00 
วัสดุ
คอมพิว 
เตอร์ 

01/10/255
7 

365 

54
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ในกิจการของ
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

65,300.00 28,000.00 บันทึกตก
ลงซื้อขาย
เลขที่ 
26/2558 

26/06/255
8 

5 

55
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 4,100.00 1 28/07/255
8 

5 

56
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ
การจ้างของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับ
อ าเภอและศูนย์
ประสานราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอนา
บอน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 1 29/06/255
8 

30 

57
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 
 
 
 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

12,000.00 6,432.00 ใบสั่งจ้าง 
23/2558 

17/12/255
7 

5 



39 
 

58
. 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารและการ
บริการ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 1,200.00 ใบสั่งจ้าง
28/2558 

24/12/255
7 

5 

 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาบอน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในเทศบัญญัตงิบประมาณ จ านวน 84 โครงการ งบประมาณ 9,223,960 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 1,490,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 50,000.00 

การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 2,117,560.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 7 209,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 10 910,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 32 4,447,400.00 

รวม 84 9,223,960.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 
เทศบาลต าบลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 100% 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบปร
ะมาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบปร
ะมาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบปร
ะมาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบปร
ะมาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบปร
ะมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13.0 8.10 4.0 1.49 4.0 0.75 4.0 0.75 4.0 0.75 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.0 0.15 1.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

47.0 3.92 30.0 2.12 24.0 1.50 24.0 1.50 24.0 1.50 

4.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 16.0 3.06 7.0 0.21 4.0 0.07 4.0 0.06 3.0 0.04 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

20.0 4.43 10.0 0.91 5.0 0.15 5.0 0.15 5.0 0.15 

6.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ 

45.0 4.00 32.0 4.45 21.0 1.94 21.0 1.94 20.0 1.61 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลนาบอน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ     
    1. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลนาบอน 
    2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ าถนนซอยบ้านโกแต๋ (คาร์แคร์) 
    3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลนาบอน             
    4. โครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนซอยสายข้างโรงงานทองไทย 
    5. โครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน 
    6. โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน                 
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    7. โครงการอาหารเสริม (นม)เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน                  
    8. โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน 
    9. โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาบอน 
    10. โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลนาบอน 
    11. โครงการประเพณีสงกรานต์ 
    12. โครงการประเพณีลอยกระทง 
    13. อุดหนุนโครงการจัดการงานเทศกาลปิดกรีดอ าเภอนาบอน                  
    14. อุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช                 
    15. ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
    16. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน  
    17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 
    18. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน                 
    19. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
    20. ค่าใช่จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  
    21. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
    22. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
    23. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ  
    24. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช                 
    25. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช 
    26. โครงการวันแม่แห่งชาติ                  
    27. โครงการวันเด็กแห่งชาติ                 
    28. โครงการท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่                 
    29. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 
    30. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก                 
    31. โครงการจัดท าทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 
    32. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
    33. โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ 
    34. โครงการจัดหาเครื่องออกก าลังกาย                 
    35. สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาบอน  
    36. โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย                 
    37. โครงการจัดท าประชาคมทุกระดับ          38. โครงการปรองดองสมานฉันท์                 
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