รายงานผลการดาเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
การวางแผน
เทศบาลตาบลนาบอน ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
เทศบาลตาบลนาบอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาชีวิต สังคม
และชุมชน
ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2561
จานวน งบประมาณ
0

0.00

7

580,000.00

2562
จานวน งบประมาณ
1 3,500,000.00
7

580,000.00

2563
จานวน งบประมาณ
26 7,897,400.00
7

580,000.00

2564
จานวน งบประมาณ
22 9,958,000.00
7

580,000.00

2565
จานวน งบประมาณ
7 2,470,000.00
7

580,000.00

39 2,678,010.00

42 2,911,600.00

45 3,337,100.00

45 3,337,100.00

45 3,446,500.00

13 4,083,600.00

13 4,083,600.00

13 4,083,600.00

13 4,083,600.00

13 4,083,600.00

9

550,000.00

9

550,000.00

9

550,000.00

9

550,000.00

9

550,000.00

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และบริการ

25 1,745,000.00

25 1,745,000.00

26 2,345,000.00

26 2,345,000.00

26 2,345,000.00

รวม

93 9,636,610.00

97 13,370,200.00

126 18,793,100.00

122 20,853,700.00

107 13,475,100.00

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลนาบอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 63
โครงการ งบประมาณ 8,611,050 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6

600,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1

50,000.00

30

2,453,050.00

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน

5

4,338,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6

175,000.00

15

995,000.00

63

8,611,050.00

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ
รวม

-๒รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณ เทศบาลตาบลนาบอน มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์ด้าน ปรับปรุงระบบ
260,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา,
โครงสร้าง
ไฟฟูาบริเวณถนน
กองช่าง, กองช่าง
พื้นฐาน
สาธารณะในเขต
สุขาภิบาล, กอง
เทศบาลตาบลนา
ประปา, สานักช่าง,
บอน
สานักการช่าง
2. ยุทธศาสตร์ด้าน ขยายเขตไฟฟูาใน
50,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา,
โครงสร้าง
เขตเทศบาลตาบล
กองช่าง, กองช่าง
พื้นฐาน
นาบอน
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
3. ยุทธศาสตร์ด้าน ขยายเขตประปา
50,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา,
โครงสร้าง
ภูมิภาคในเขต
กองช่าง, กองช่าง
พื้นฐาน
เทศบาลตาบล
สุขาภิบาล, กอง
นาบอน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
4. ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าชดเชยค่างาน
10,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา,
โครงสร้าง
ก่อสร้างตาม
กองช่าง, กองช่าง
พื้นฐาน
สัญญาแบบปรับ
สุขาภิบาล, กอง
ราคาได้ (ค่าK)
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
5. ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเขียนแบบ
150,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา,
โครงสร้าง
โครงการต่างๆ
กองช่าง, กองช่าง
พื้นฐาน
ของเทศบาลตาบล
สุขาภิบาล, กอง
นาบอน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
6. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการก่อสร้าง
80,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา,
โครงสร้าง
เทพื้นคอนกรีต
กองช่าง, กองช่าง
พื้นฐาน
บริเวณโรงจอด
สุขาภิบาล, กอง
รถยนต์หน้า
ประปา, สานักช่าง,
สานักงานเทศบาล
สานักการช่าง
ตาบลนาบอน
7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการ

จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสาคัญของ
ชาติ งานรัฐพิธี
ตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด
และอาเภอ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้เกิดความสวยงาม
และมีแสงสว่างเพียงพอ
กับประชาชนที่ใช้สัญจร
ไป-มา
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายด้าน
สาธารณูปการ

ผลผลิต
เปลี่ยนโคมไฟ LED ๓๐
W จานวน ๓๖๒ ชุด

ขยายเขตไฟฟูาในเขต
เทศบาลตาบลนาบอน

เพื่อให้ประชาชนจะได้มีน้า ขยายเขตประปา
สะอาดใช้อุปโภค-บริโภค ภูมิภาคในเขตเทศบาล
ตาบล นาบอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่า
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้คา่ K

เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเขียน
แบบโครงการ

เพื่อให้ได้แบบแปลนที่
ถูกต้องตามแผนงาน
วิศวกรรม

เพื่อความมั่นคงแข็งแรง
และสะดวกในการนา
รถยนต์มาจอด

ขนาดกว้าง 8.00
เมตร ยาว 16.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 128 ตารางเมตร
ตามแบบแปลน
เทศบาลนาบอน
50,000.00 สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมการจัด
จัดกิจกรรมและ
สานักปลัดเทศบาล, กิจกรรมวันสาคัญของชาติ สนับสนุนการจัด
สานักงานปลัด อบต. และส่งเสริมให้ประชาชน กิจกรรมวันสาคัญของ
ได้แสดงออกถึงความ
ชาติและงานรัฐพิธี
จงรักภักดีและเทินทูนระ ต่างๆหรือนโยบายของ
มหากษัตริย์
รัฐบาล จังหวัดและ
อาเภอ

-๓ยุทธศาสตร์

8.

9.

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 50,000.00 สานักปลัด
ด้านการศึกษา สมเด็จพระปรเมนทร
อบจ., สานัก
กีฬา ศาสนา รามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ปลัดเทศบาล,
และ
ชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
สานักงานปลัด
วัฒนธรรม
เจ้าอยู่หัว (๒๘
อบต.
กรกฎาคม)
ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 50,000.00 สานักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
อบจ., สานัก
พระบรมราชินี (๓
ปลัดเทศบาล,
มิถุนายน)
สานักงานปลัด
อบต.

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 50,000.00 สานักปลัด
สมเด็จพระบรมราชชนนี
อบจ., สานัก
พันปีหลวง และวันแม่
ปลัดเทศบาล,
แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม)
สานักงานปลัด
อบต.

11. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

วันคล้ายวันสวรรคตของ 30,000.00 สานักปลัด
พระบาทสมเด็จพระบรม
อบจ., สานัก
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
ปลัดเทศบาล,
พลอดุลยเดชมหาราช
สานักงานปลัด
บรมนาถบพิตร (๑๓
อบต.
ตุลาคม)

12. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

วันคล้ายวันพระบรมราช
0.00 สานักปลัด
สมภพของพระบาท
อบจ., สานัก
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
ปลัดเทศบาล,
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
สานักงานปลัด
เดชมหาราช บรมนาถ
อบต.
บพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ (๕
ธันวาคม)
13. ยุทธศาสตร์
จัดงานรัฐพิธีวันปิย
10,000.00 สานักปลัด
ด้านการศึกษา มหาราช (๒๓ ตุลาคม)
อบจ., สานัก
กีฬา ศาสนา
ปลัดเทศบาล,
และ
สานักงานปลัด
วัฒนธรรม
อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติและส่งเสริมให้
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
เทินทูน
พระมหากษัตริย์
เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติและส่งเสริมให้
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
เทินทูน
พระมหากษัตริย์
เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติและส่งเสริมให้
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
เทินทูน
พระมหากษัตริย์
เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติและส่งเสริมให้
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
เทินทูน
พระมหากษัตริย์
เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติและส่งเสริมให้
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
เทินทูนระมหากษัตริย์
เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติและน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

ผลผลิต
จัดกิจกรรมพระชนพรรษา
สมเด็จพระเปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ร่วมกับอาเภอนา
บอนและหน่วยงานต่างๆ
จัดกิจกรรมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี
ร่วมกับอาเภอนาบอนและ
หน่วยงานต่างๆ
จัดกิจกรรมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับ
อาเภอนาบอนและ
หน่วยงานต่างๆ
จัดกิจกรรมวันคล้าย
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรร่วมกับอาเภอนา
บอนและหน่วยงานต่างๆ
จัดกิจกรรมพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกับอาเภอนาบอนและ
หน่วยงานต่างๆ
จัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช
ร่วมกับอาเภอนาบอน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

-๓ยุทธศาสตร์
14. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม
15. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม
16. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการ
จัดงานวันท้องถิ่นไทย

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
10,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่บทบาทหน้าที่
ของเทศบาลแก่
ประชาชน
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อประชาสัมพันธ์และ
สานักปลัดเทศบาล, เผยแพร่บทบาทหน้าที่
สานักงานปลัด อบต. ของเทศบาลแก่
ประชาชน
ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
การศึกษา, กอง
ได้รับประทานอาหาร
ส่งเสริมการศึกษา
ครบทั้ง ๕ หมู่และมี
และวัฒนธรรม, กอง สุขภาพร่างกายที่
การศึกษาศาสนาและ แข็งแรง
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
การศึกษา, กอง
ได้รับประทานอาหาร
ส่งเสริมการศึกษา
ครบทั้ง ๕ หมู่ และมี
และวัฒนธรรม, กอง สุขภาพร่างกายที่
การศึกษาศาสนาและ แข็งแรง
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา, กอง
สถานศึกษาให้ได้
ส่งเสริมการศึกษา
มาตรฐานตาม
และวัฒนธรรม, กอง มาตรฐานของ อปท.
การศึกษาศาสนาและ และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม, สานัก
บริบทของท้องถิ่น
การศึกษา

จัดงานวันเทศบาล

10,000.00

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 360,000.00
บริหารสถานศึกษา เงิน
อุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน
17. ยุทธศาสตร์
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 171,500.00
ด้านการศึกษา บริหารสถานศึกษา เงิน
กีฬา ศาสนา
อุดหนุนสาหรับ
และวัฒนธรรม สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาบอน
18. ยุทธศาสตร์
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 20,000.00
ด้านการศึกษา บริหารสถานศึกษา เงิน
กีฬา ศาสนา
อุดหนุนสาหรับส่งเสริม
และวัฒนธรรม ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
19. ยุทธศาสตร์
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 16,800.00 ส่วนการศึกษา, กอง
ด้านการศึกษา บริหารสถานศึกษา เงิน
การศึกษา, กอง
กีฬา ศาสนา
อุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม ศักยภาพการจัด
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาท้องถิ่น
การศึกษาศาสนาและ
สาหรับค่าใช้จ่าย
วัฒนธรรม, สานัก
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
การศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล
นาบอนมีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่
ครอบคลุมทุกจุดเป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
ให้แก่ครู นักเรียน และ
ประชาชน

ผลผลิต
จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย ในวันที่
๑๘ มีนาคม ของทุก
ปี
จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเทศบาล ในวันที่
๒๔ เมษายน ของ
ทุกปี
จัดหาอาหาร
กลางวันให้นักเรียน
ตลอดปีงบประมาณ

จัดหาอาหาร
กลางวันให้นักเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาบอน
จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน

ระบบ
Asymmetric
Digital Subscriber
Line : ADSL และ
ระบบ Wireless
Fidlity : WiFi

-๔ยุทธศาสตร์
20. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

21. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

22. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

23. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

24. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
วัตถุ
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ประสงค์
100,000.00 สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาและ
สานักปลัดเทศบาล, ปรับปรุงห้องสมุด
สานักงานปลัด อบต. ของโรงเรียนให้มี
ความหลากหลายใน
การค้นคว้าหาความรู้

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เงิน
อุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
บริหารสถานศึกษา เงิน
การศึกษา, กอง
อุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ส่งเสริมการศึกษา
ศักยภาพการจัด
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาท้องถิ่น
การศึกษาศาสนาและ
โครงการสนับสนุน
วัฒนธรรม, สานัก
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
21,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
บริหารสถานศึกษา เงิน
การศึกษา, กอง
อุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ส่งเสริมการศึกษา
ศักยภาพการจัด
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาท้องถิ่น
การศึกษาศาสนาและ
โครงการสนับสนุน
วัฒนธรรม, สานัก
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การศึกษา
การปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับ
10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา, กอง
การศึกษาท้องถิ่น
ส่งเสริมการศึกษา
โครงการสนับสนุน
และวัฒนธรรม, กอง
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษาศาสนาและ
สถานศึกษา เงินอุดหนุน
วัฒนธรรม, สานัก
สาหรับกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา
สุขภาพอนามัยของเด็ก
ปฐมวัย
เงินอุดหนุนสาหรับ
254,700.00 ส่วนการศึกษา, กอง
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา, กอง
การศึกษาท้องถิ่น
ส่งเสริมการศึกษา
โครงการสนับสนุน
และวัฒนธรรม, กอง
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษาศาสนาและ
สถานศึกษาในการจัด
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษา
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลผลิต
พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน เช่น จัดซื้อ
หนังสือ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็น

เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน
ให้มีความ
หลากหลายและ
เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน

จัดตั้งและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่นักเรียนถึง
โทษของยาเสพติด
และผลกระทบที่มีต่อ
ตนเอง,ครอบครัว,
ชุมชน,สังคมและ
ประเทศชาติ

จัดอบรมและจัด
นิทรรศการเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดให้แก่
นักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครองนักเรียน
และครูมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ

ผู้ปกครอง นักเรียน
ครู ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพของเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนให้
ได้รับการศึกษาการ
ขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้แก่นักเรียน ดังนี้
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
,ค่าอุปกรณ์การเรียน
,ค่าหนังสือเรียน,ค่า
จัดการเรียนการสอน
และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

-๕ยุทธศาสตร์
25. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

26. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

27. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

28. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

29. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

30. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
99,050.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศพด.ทต.นาบอน
อาหารเสริม (นม) นักเรียน 260,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
โรงเรียนเทศบาลนาบอน
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
อาหารเสริม (นม) เด็ก
260,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา, กอง
เทศบาลตาบลนาบอน
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมวัน
30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
สาคัญทางศาสนาและ
การศึกษา, กอง
ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
โครงการทาบุญตักบาตรวัน 10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
ขึ้นปีใหม่
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
โครงการประเพณีลอย
100,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
กระทง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย ศพด.ทต.นา
บอน

ผลผลิต
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ดังนี้ ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เพื่อส่งเสริมให้
จัดหาอาหารเสริม
นักเรียนได้รับอาหาร (นม) ที่มีคุณภาพ
เสริม (นม) ที่มี
ตลอดปีการศึกษา
คุณภาพตลอดปี
การศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับอาหาร
เสริม (นม) และมี
สุขภาพที่แข็งแรง

จัดหาอาหารเสริม
(นม) ที่มีคุณภาพ
ตลอดปีการศึกษา

เพื่อส่งเสริมและสืบ
ทอดกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น
และวันสาคัญ

จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนาและวัน
สาคัญต่างๆ

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมทาบุญตักบาตร
เพื่อความเป็นสิริ
มงคลเนื่องในวันปี
ใหม่

จัดงานทาบุญตัก
บาตรในวันที่ ๑
มกราคม

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ จัดงานประเพณี
ประเพณีที่ดีงามของ ลอยกระทง
ชาติและเป็นเวที
แสดงความสามารถ
ของเยาวชนใน
ท้องถิ่น

-๖ยุทธศาสตร์

31.

32.

33.

34.

35.

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการประเพณีรดน้า
50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา กีฬา ขอพรผู้สูงอายุ
การศึกษา, กอง
ศาสนา และ
ส่งเสริมการศึกษา
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้าน เงินอุดหนุนสาหรับ
30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา กีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา, กอง
ศาสนา และ
การศึกษาท้องถิ่น
ส่งเสริมการศึกษา
วัฒนธรรม
โครงการสนับสนุน
และวัฒนธรรม, กอง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษาศาสนาและ
ศึกษากิจกรรมสัปดาห์
วัฒนธรรม, สานัก
วันเด็ก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้าน เงินอุดหนุนสาหรับ
20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา กีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา, กอง
ศาสนา และ
การศึกษาท้องถิ่น
ส่งเสริมการศึกษา
วัฒนธรรม
โครงการสนับสนุน
และวัฒนธรรม, กอง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษาศาสนาและ
สถานศึกษากิจกรรมสาย
วัฒนธรรม, สานัก
สัมพันธ์จากแม่สู่ลูก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการจัดแข่งขันกีฬา
50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา กีฬา เทศบาลและจัดส่ง
การศึกษา, กอง
ศาสนา และ
นักกีฬาเข้าร่วมการ
ส่งเสริมการศึกษา
วัฒนธรรม
แข่งขันโอกาสต่างๆ
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้าน เงินอุดหนุนโครงการจัด 140,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา กีฬา งานเทศกาลปิดกรีด
การศึกษา, กอง
ศาสนา และ
อาเภอนาบอน
ส่งเสริมการศึกษา
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
จัดงานประเพณี
ประเพณีที่ดีงามของชาติ รดน้าขอพร
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความสามัคคี
และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

จัดกิจกรรมวัน
เด็ก

เพื่อส่งเสริมการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
และปลูกผังความกตัญญู
กตเวทีให้แก่นักเรียน

จัดกิจกรรมวัน
แม่

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ จัดการแข่งขัน
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กีฬาเทศบาล
และส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาในโอกาส
ต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ประชาชนใน
เทศกาลปิดกรีดของ
พื้นที่อาเภอนา
อาเภอนาบอน
บอนและอาเภอ
ใกล้เคียง

-๗ยุทธศาสตร์
36. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่หมรับ
เดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช

37. ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและฝึก
ด้านเศรษฐกิจ อาชีพให้แก่
ประชาชน

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
140,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
50,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

38. ยุทธศาสตร์
ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม
และชุมชน

ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

39. ยุทธศาสตร์
ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม
และชุมชน

ส่งเสริมการ
ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

50,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

40. ยุทธศาสตร์
ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม
และชุมชน
41. ยุทธศาสตร์
ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม
และชุมชน
42. ยุทธศาสตร์
ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม
และชุมชน

เงินเบี้ยยังชีพผู้
พิการ
เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์

3,500,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
720,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
18,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของ
ชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลผลิต
ประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
พื้นที่ใกล้เคียง

เพื่อสนับสนุนอาชีพ
ให้แก่ประชาชนเพื่อให้
มีความรู้ความชานาญ
สามารถนาไปประกอบ
อาชีพและส่งเสริม
อาชีพ
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จัดการอบรมและฝึก
อาชีพให้แก่กลุ่ม
ประชาชนที่มีความ
สนใจให้สามารถมี
รายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย
จัดกิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลและต่อต้านยาเสพ
ติดภายในชุมชน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อสร้างความ
จัดกิจกรรมรณรงค์
ตระหนักถึงคุณค่าและ เผยแพร่ความรู้
ความสาคัญของ
ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม
สถาบันครอบครัว
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น
เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ
ให้สามารถช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุ
ตัวเองได้ไม่เป็นภาระ
ของสังคม
เพื่อดูแลผู้พิการให้มี
สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แก่ผู้พิการ
สงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ภายใน
เขตเทศบาล

ส่งเสริมเงินเพื่อการยัง
ชีพแก่ผู้ปุวยเอดส์

-๘ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
40,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข
25,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

43. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ควบคุมและ
ปูองกันโรค
เอดส์

44. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รณรงค์และ
ปูองกันโรค
สุนัขบ้า

45. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เทศบาล
20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สร้างสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

46. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกสร้าง
จิตสานึก
รักษ์
สิ่งแวดล้อม

30,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์
และวิธีปูองกันและ
เพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์
เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชนเป็น
ชุมชนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้าและสัตว์
ได้รับการดูแลอย่าง
ถูกวิธี
- เพื่อรณรงค์และ
สร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนเห็น
ความสาคัญของการ
ออกกาลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้
ออกกาลังกาย - เพื่อ
สร้างผู้นาในการออก
กาลังกาย - เพื่อ
สร้างเครือข่ายการ
ออกกาลังกายให้
ครอบคลุม
เพื่อสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชนและเพื่อให้
ความรู้แก่เยาวชนใน
เรื่องการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
นักเรียนชั้น ม.๑ - ม.๓
จานวน ๑๒๐ คน และจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ
จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงใน
เขตเทศบาล จานวน ๒๕๐
ตัว และประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย/สื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า
จัดจ้างผู้นาเต้นแอโรบิค
จานวน ๒ คน และราไทเก๊ก
จานวน ๓ คน เพื่อนาออก
กาลังกายเป็นประจาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ตลอด
ทั้งปี

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
และจัดกิจกรรมปลูกสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่
นักเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๓
จานวน ๑๑๐ คน

-๙ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
40,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม,
ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

47. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชดาริ
ด้าน
สาธารณสุข

48. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รณรงค์การคัด
แยกขยะและ
ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ในชุมชน

20,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม,
ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

49. ยุทธศาสตร์ด้าน
จัดทา
การเมือง การบริหาร ประชาคมทุก
และบริการ
ระดับ

15,000.00 สานักปลัด อบจ.
, สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
ชุมชนเขตเทศบาล ๒
ชุมชน ดาเนินโครงการ
ด้านสาธารณสุข และ
เพื่อดาเนินโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขในชุมชน
เขตเทศบาลตาบลนา
บอน จานวน ๓
โครงการ

ผลผลิต

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล ได้แก่ ๑.
คณะกรรมการชุมชนตลาด
บน ๒. คณะกรรมการชุมชน
ตลาดล่าง - คณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง ๒ ชุมชน ดาเนิน
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข จานวน ๓
โครงการ คือ ๑. โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ๒.
การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ๓. การ
ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- เพื่อส่งเสริมให้
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ประชาชนได้ตระหนัก แก่กลุ่มผู้นาชุมชน ได้แก่
ถึงปัญหาขยะและการ อสม. จานวน ๓๕ คน กลุ่ม
คัดแยกและลดปริมาณ คณะกรรมการชุมชน จานวน
ขยะมูลฝอยใน
๓๐ คน จัดทาสื่อ
ครัวเรือน - เพื่อให้
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ประชาชนร่วมมือกัน ต่างๆ
คัดแยกและลดปริมาณ
ขยะจากครัวเรือน เพื่อประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
๓RS
เพื่อให้ประชาชนมี
ประชาสัมพันธ์การจัดทา
ส่วนร่วมในการจัดทา โครงการประชาคมให้
แผนพัฒนาเทศบาล
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
และมีส่วนร่วมในการ ทราบทั่วถึงกันและสารวจ
บริหารกิจการของ
ข้อมูลและปัญหาความ
เทศบาล
ต้องการของประชาชนใน
พื้นที่

-๑๐ยุทธศาสตร์
50. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ
51. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ

โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมแก่
บุคลากรของ
เทศบาลตาบลนา
บอน
เสริมสร้างความรู้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
50,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
50,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
0.00 ส่วนการคลัง,
กองคลัง, สานัก
คลัง

52. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานคลัง

53. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ
54. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ
55. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ

ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี

20,000.00 ส่วนการคลัง,
กองคลัง, สานัก
คลัง

ปรับปรุงแผนทีภ่ าษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000.00 ส่วนการคลัง,
กองคลัง, สานัก
คลัง

56. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ
57. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ
58. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ

จ้างที่ปรึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ

0.00 สานักปลัด อบจ.,
สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
เลือกตั้งขององค์กร 500,000.00 สานักปลัด อบจ.,
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
ฝึกอบรมหรือ
0.00 สานักปลัด อบจ.,
ทบทวนสมาชิก อป
สานัก
พร.
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
รณรงค์ปูองกันและ
10,000.00 สานักปลัด อบจ.,
ลดอุบัตเิ หตุทางถนน
สานัก
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ตระหนักและสามารถนา
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ผลผลิต

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
คลัง การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
เพื่อจูงใจประชาชนมาชาระ
ภาษีภายในกาหนด

จัดฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานแก่
พนักงาน เทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง

เพื่อปรับปรุงภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้าน จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
วินัยและปูองกันการกระทา ผู้บริหาร พนักงาน
ความผิดทางวินัย
เทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ

เพื่อจ้างองค์กรหรือสถาบัน สารวจความพึงพอใจ
ที่เป็นกลางในการ
ของประชาชนของผู้มา
ดาเนินการสารวจความพึง รับบริการ
พอใจ
เพื่อดาเนินการ/จัดการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ประชาสัมพันธ์รณรงค์
หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก้ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่
จัดกิจกรรมฝึกอบรม/
ทบทวนสมาชิก อปพร.
ในเขตเทศบาลตาบล
นาบอน

เพื่อปูองกันและลดการ
สูญเสียจากอุบตั ิเหตุทาง
ถนน

ตั้งจุดบริการในช่วง ๗
วันอันตรายของ
เทศกาลปีใหม่โดย
เจ้าหน้าที่

-๑๑ยุทธศาสตร์
59. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ
60. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต์
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นและสา
ธารณภัยใน
ชุมชน

61. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ

ฝึกซ้อมแผนการ
ดับเพลิง

62. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท. ระดับ
อาเภอ

63. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร
และบริการ

ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ
ประจาเทศบาล
ตาบลนาบอน

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
10,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
0.00 สานักปลัด อบจ.,
สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
เพื่อปูองกันและลดการ ตั้งจุดบริการในช่วง ๗ วัน
สูญเสียจากอุบตั ิเหตุทาง อันตรายของเทศกาลสงกรานต์
ถนน
โดยเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการดับเพลิง
เบื้องต้นในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นและสาธารณ
ภัย
0.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
สานัก
และความชานาญในการ
ปลัดเทศบาล,
ปฏิบัติหน้าที่
สานักงานปลัด
อบต.
40,000.00 สานักปลัด อบจ., เป็นศูนย์ประสานเพื่อ
สานัก
ปูองกันและบรรเทาสา
ปลัดเทศบาล,
ธารณภัยที่อาจจะ
สานักงานปลัด
เกิดขึ้น
อบต.

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชุมชน ผู้นา
ชุมชน ประชาชนทั่วไป

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้กับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อปพร.

จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ
จานวน ๑ คน เป็นเวลา ๑๒
เดือน - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และ
วัสดุคอมพิวเตอร์ฯลฯ ให้กับ
ศูนย์ - ซ่อมแซมเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ชารุด
200,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุด
สานัก
ปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตั ิของ
ปลัดเทศบาล,
ปฏิบัติการจิตอาสา ภัย เทศบาลตาบลนาบอน จานวน
สานักงานปลัด
พิบัติ ในภาวะฉุกเฉินให้ ๖๐ คน
อบต.
เป็นระบบ รวดเร็วและ
ทันต่อเหตุการณ์

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลนาบอน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 23 โครงการ จานวนเงิน 6,904,250 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 22 โครงการ จานวนเงิน 2,403,308 ล้านบาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

-๑๒ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา

2

340,000.00

1

80,000.00

12

621,786.20

12

554,612.40

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน

3 1,656,200.00

3

1,656,200.00

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1

18,000.00

1

7,500.00

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ

5

272,420.00

5

104,996.00

23 2,908,406.20

22

2,403,308.40

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตาบลนาบอน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2.

3.

4.

5.
6.

ชื่อโครงการตามแผน

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาบริเวณถนน
สาธารณะในเขตเทศบาล
ตาบลนาบอน
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการก่อสร้างเทพื้น
โครงสร้างพื้นฐาน
คอนกรีตบริเวณโรงจอด
รถยนต์หน้าสานักงาน
เทศบาลตาบลนาบอน
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการจัดกิจกรรมในวัน
การศึกษา กีฬา
สาคัญของชาติ งานรัฐพิธี
ศาสนา และวัฒนธรรม หรือตามนโยบายของรัฐ
จังหวัดและอาเภอ
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการวันคล้ายวัน
การศึกษา กีฬา
สวรรคตของ
ศาสนา และวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร (13 ตุลาคม)
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการจัดงานรัฐพิธีวัน
การศึกษา กีฬา
ปิยมหาราช
ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการสนับสนุน
การศึกษา กีฬา
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศาสนา และวัฒนธรรม สถานศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
260,000.00

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

260,000.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

0.00

50,000.00

18,500.00

18,500.00

31,500.00

30,000.00

25,480.00

25,480.00

4,520.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

360,000.00

148,000.00

148,000.00

212,000.00

-๑๓ยุทธศาสตร์
7.

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

8.

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

9.

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
11. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
12. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ชื่อโครงการตามแผน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาบอน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตร
เงินอุดหนุนสาหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริมศักยภาพ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ค่าอาหารเสริม (นม)

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
171,500.00

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

71,920.00

71,920.00

99,580.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

21,000.00

21,000.00

21,000.00

0.00

254,700.00

86,210.00

86,210.00

168,490.00

99,050.00

26,100.00

26,100.00

72,950.00

260,000.00

93,488.10

59,901.20

166,511.90

-๑๓ยุทธศาสตร์
13. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
14. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
15. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม และชุมชน
16. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม และชุมชน
17. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม และชุมชน
18. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
19. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร และบริการ
20. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร และบริการ
21. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร และบริการ
22. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร และบริการ

23. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร และบริการ

ชื่อโครงการตาม
แผน
ค่าอาหารเสริม
(นม)

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ
260,000.00

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

93,488.10

59,901.20

166,511.90

โครงการประเพณี
ลอยกระทง

100,000.00

7,600.00

7,600.00

92,400.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,500,000.00

1,342,800.00

1,342,800.00

2,157,200.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ

720,000.00

308,400.00

308,400.00

411,600.00

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์
โครงการเทศบาล
สร้างสุขภาพ

18,000.00

5,000.00

5,000.00

13,000.00

20,000.00

18,000.00

7,500.00

2,000.00

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี
โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการเลือกตั้ง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ

20,000.00

3,264.00

3,264.00

16,736.00

100,000.00

48,000.00

40,000.00

52,000.00

500,000.00

179,464.00

20,040.00

320,536.00

10,000.00

1,692.00

1,692.00

8,308.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

-๑๔-

รายงานสรุปผลการดาเนินงานในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินการ
อนุมตั ิงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
22 9,958,000.00
6
600,000.00
2
340,000.00
1
80,000.00
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
7
580,000.00
1
50,000.00
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
45 3,337,100.00
30 2,453,050.00
12
621,786.20
12
554,612.40
4.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน
13 4,083,600.00
5 4,338,000.00
3 1,656,200.00
3 1,656,200.00
5.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
9
550,000.00
6
175,000.00
1
18,000.00
1
7,500.00
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ
26 2,345,000.00
15
995,000.00
5
272,420.00
5
104,996.00
รวม
122 20,853,700.00
63 8,611,050.00
23 2,908,406.20
22 2,403,308.40

