
รายงานผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

การวางแผน 
          เทศบาลต าบลนาบอน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)        

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

        เทศบาลต าบลนาบอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

0 0.00 1 3,500,000.00 25 7,677,400.00 17 8,794,000.00 14 4,250,000.00

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

7 580,000.00 7 580,000.00 7 580,000.00 7 580,000.00 7 580,000.00

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาชีวิต สังคม 
และชุมชน 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม และ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

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 13,370,200.00 125 18,573,100.00 117 19,689,700.00 114 15,255,100.00

การจัดท างบประมาณ 
       ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาบอน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 51 โครงการ งบประมาณ 9,144,499 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 752,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 25 2,404,899.00 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน 5 5,130,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4 285,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบรหิาร และบริการ 12 522,000.00 

รวม 51 9,144,499.00 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 เทศบาลต าบลนาบอน มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงระบบไฟฟูา
บริเวณถนนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลต าบลนา

บอน 

242,600.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อให้เกิดความสวยงามและ
มีแสงสว่างเพียงพอกับ

ประชาชนท่ีใช้สัญจรไป-มา 

เปลี่ยนโคมไฟ LED ๓๐ W 
จ านวน ๓๖๒ ชุด 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูาในเขต
เทศบาลต าบลนาบอน 

25,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายด้าน
สาธารณูปการ 

ขยายเขตไฟฟูาในเขตเทศบาล
ต าบลนาบอน 

3. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตประปาภูมิภาค
ในเขตเทศบาลต าบล นา

บอน 
25,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนจะได้มีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาภูมิภาคในเขต
เทศบาลต าบลนาบอน 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงเส้น
แบ่งช่องจราจรถนน
ภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาบอน 

460,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อปูองกันอันตรายใหก้ับ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจร

ไป-มา 

พื้นที่ตีเส้นจราจรสีขาวไม่น้อย
กว่า 990.90 ตร.ม. ตเีส้น
จราจรสีเหลืองไม่น้อยกว่า 

133.10 ตร.ม. หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,124 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

ต าบลนาบอนก าหนด) 

5. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญของชาติ งานรัฐ
พิธีตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัดและ

อ าเภอ 

35,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันส าคัญของชาติและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้

แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทินทูนพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ

และงานรัฐพิธีต่างๆหรือ
นโยบายของรัฐบาล จังหวัด 

และอ าเภอ 

6. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณ

พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(๒๘ กรกฎาคม) 

90,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันส าคัญของชาติและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้

แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทินทูนพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมพระชนพรรษา
สมเด็จพระเปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว ร่วมกับ
อ าเภอนาบอนและหน่วยงาน

ต่างๆ 

7. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

(๓ มิถุนายน) 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันส าคัญของชาติและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้

แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทินทูนพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ร่วมกับอ าเภอนาบอน

และหน่วยงานตา่งๆ 
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8. 

ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

(๑๒ สิงหาคม) 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้ประชาชน

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทินทูน

พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี

หลวง และวันแม่แห่งชาติ 
ร่วมกับอ าเภอนาบอนและ

หน่วยงานต่างๆ 

9. 

ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(๑๓ ตลุาคม) 

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้ประชาชน

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทินทูน

พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมวันคลา้ยสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมกับอ าเภอนาบอนและ

หน่วยงานต่างๆ 

10. 

ยุทธศาสตร์
ดา้นการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

วันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท สมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม) 

0.00 

ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้ประชาชน

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทินทูนระ

มหากษัตรยิ ์

จัดกิจกรรมพระบรมราชสมภพ
ของพระบาท สมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
ร่วมกับอ าเภอนาบอนและ

หน่วยงานต่างๆ 

11. 

ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

จัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 
(๒๓ ตลุาคม) 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ
และน้อมร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จัดงานรัฐพิธีวันปิยมหราช 
ร่วมกับอ าเภอนาบอนร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ 

12. 

ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

จัดงานวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 

ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์และ
เผยแพร่บทบาทหน้าท่ี

ของเทศบาลแก่ประชาชน 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย   
ในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ของทุกป ี

13. 

ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

จัดงานวันเทศบาล 10,000.00 

ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์และ
เผยแพร่บทบาทหน้าท่ี

ของเทศบาลแก่ประชาชน 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 
ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ของทุกป ี

14. 

ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนาบอน 

378,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่และมสีุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดหาอาหารกลางวันให้
นักเรียนตลอดปีงบประมาณ 
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15. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาบอน 

231,525.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ และมสีุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดหาอาหารกลางวันให้นักเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาบอน 

16. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนส าหรับ

ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่นส าหรับ

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน 

16,800.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล
นาบอนมีระบบ

อินเตอร์เนต็ที่ครอบคลุม
ทุกจุดเป็นแหล่งค้นควา้
ข้อมูลให้แก่ครู นักเรียน 

และประชาชน 

ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL 

และระบบ Wireless Fidlity : 
WiFi 

17. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการ

สอน 

76,500.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อจัดหาวสัดุ
ทางการศึกษาให้เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอนและ

กิจกรรมต่างๆ 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน,
จัดหาวัสดุการศึกษาและเครื่อง

เล่นพัฒนาการเด็ก 

18. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนส าหรับ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั

ของเด็กปฐมวัย 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
นักเรียนและครมูีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล

สุขภาพ 

ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการดูแล

สุขภาพของเด็กปฐมวัย 

19. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจดัการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

254,700.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนให้

ได้รับการศึกษาการขั้น
พื้นฐาน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่
นักเรียน ดังนี้ ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน
,ค่าหนังสือเรยีน,ค่าจัดการ

เรียนการสอนและค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

20. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนาบอน 

308,687.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับอาหารเสรมิ (นม) ท่ี

มีคุณภาพตลอดปี
การศึกษา 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ที่มี
คุณภาพตลอดปีการศึกษา 

21. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนาบอน 
308,687.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยไดร้ับอาหารเสริม 

(นม) และมสีุขภาพท่ี
แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ที่มี
คุณภาพตลอดปีการศึกษา 
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22. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและประเพณี

ท้องถิ่น 
50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสืบทอด
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่นและวันส าคัญ 

จัดกิจกรรมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันส าคญั
ทางศาสนาและวันส าคญั

ต่างๆ 

23. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการท าบญุตักบาตรวันข้ึน
ปีใหม่ 

10,000.00 
ส านัก/กอง

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนไดร้่วม
ท าบุญตักบาตรเพื่อความ
เป็นสิรมิงคลเนื่องในวันปี

ใหม ่

จัดงานท าบุญตักบาตรใน
วันท่ี ๑ มกราคม 

24. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000.00 
ส านัก/กอง

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามของชาติ

และเป็นเวทีแสดง
ความสามารถของเยาวชน

ในท้องถิ่น 

จัดงานประเพณลีอย
กระทง 

25. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีรดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

70,000.00 
ส านัก/กอง

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามของชาต ิ

จัดงานประเพณีรดน้ าขอ
พรผู้สูงอาย ุ

26. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษากิจกรรมสาย

สัมพันธ์จากแมสู่่ลูก 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย์และปลูก
ผังความกตญัญูกตเวที

ให้แก่นักเรียน 

จัดกิจกรรมวันแม ่

27. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดัแข่งขันกีฬา
เทศบาลและจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันโอกาสต่างๆ 

50,000.00 
ส านัก/กอง

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลและส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน

โอกาสต่างๆ 

28. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลปิดกรีดอ าเภอนาบอน 

140,000.00 
ส านัก/กอง

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลปิดกรีดของอ าเภอ

นาบอน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ
นาบอนและอ าเภอ

ใกล้เคียง 

29. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนโครงการประเพณี  
แห่หมรับเดือนสิบจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
140,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราชและ

พื้นที่ใกล้เคียง 

30. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่

ประชาชน 
50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสนับสนุนอาชีพให้แก่
ประชาชนเพื่อให้มีความรู้

ความช านาญสามารถน าไป
ประกอบอาชีพและส่งเสริม

อาชีพ 

จัดการอบรมและฝึก
อาชีพให้แก่กลุ่ม

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
ให้สามารถมีรายได้
เพียงพอกับรายจ่าย 
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31. 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม และชุมชน 

ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด 
50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลและ

ต่อต้านยาเสพตดิภายใน
ชุมชน รณรงค์

ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ 

32. 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม และชุมชน 

ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
โครงการ/

กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและความส าคญัของ

สถาบันครอบครัว 

จัดกิจกรรมรณรงคเ์ผยแพร่
ความรูฝ้ึกอบรม/จัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

33. 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม และชุมชน 

เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

4,100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุให้
สามารถช่วยเหลือตัวเองไดไ้ม่

เป็นภาระของสังคม 

สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ

34. 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม และชุมชน 

เงินเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

912,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อดูแลผู้พิการให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้
พิการ 

35. 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ชีวิต สังคม และชุมชน 

เงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส ์

18,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ภายในเขต

เทศบาล 

ส่งเสริมเงินเพื่อการยังชีพแก่
ผู้ปุวยเอดส ์

36. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รณรงค์และ
ปูองกันโรคสุนัข

บ้า 
25,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อควบคุมและปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชนเป็นชุมชนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและ

สัตว์ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี 

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าแกส่ัตว์เลี้ยง

ในเขตเทศบาล จ านวน 
๒๕๐ ตัว และ

ประชาสมัพันธ์เสียงตาม
สาย/สื่อประชาสัมพันธ์

รูปแบบต่างๆเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

37. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เทศบาลสร้าง
สุขภาพ 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อรณรงค์และสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนเห็น
ความส าคญัของการออก

ก าลังกาย - เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย - เพื่อสร้าง
ผู้น าในการออกก าลังกาย - 
เพื่อสร้างเครือข่ายการออก

ก าลังกายให้ครอบคลุม 

จัดจ้างผู้น าเต้นแอโรบิค 
จ านวน ๒ คน และร าไทเก๊ก 
จ านวน ๓ คน เพื่อน าออก
ก าลังกายเป็นประจ าอย่าง

น้อยสัปดาหล์ะ ๓ วัน ตลอด
ทั้งป ี
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38. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

40,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนเขตเทศบาล ๒ 
ชุมชน ด าเนินโครงการด้าน
สาธารณสุข และเพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในชุมชนเขต
เทศบาลต าบลนาบอน 
จ านวน ๓ โครงการ 

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 

ได้แก่ ๑. คณะกรรมการชุมชนตลาดบน 
๒. คณะกรรมการชุมชนตลาดล่าง - 
คณะกรรมการชุมชนท้ัง ๒ ชุมชน 
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข จ านวน ๓ โครงการ คือ ๑. 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภยัมะเร็งเตา้นม ๒. การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ๓. การส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

39. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ฝังกลบขยะมูล
ฝอยอย่างถูก
สุขาภิบาล 

200,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

- เพื่อด าเนินการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยที่เข้าท้ิงในบ่อ
ขยะ เพื่อปรับปรุงบ่อฝัง

กลบขยะมลูฝอยให้สามารถ
รองรับปริมาณขยะที่เข้าเท

ทิ้งในแต่ละวัน - เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และถนน

ภายในบ่อขยะ 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการฝังกลบขยะ
มูลฝอยด้วยวสัดุดินปรับปรุงบ่อฝังกลบ
และปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายใน

บ่อขยะ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 

40. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การเมือง การบริหาร 
และบริการ 

จัดท าประชาคม
ทุกระดับ 

15,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลและมสี่วนร่วมใน
การบริหารกิจการของ

เทศบาล 

ประชาสมัพันธ์การจัดท าโครงการ
ประชาคมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ทราบทั่วถึงกันและส ารวจข้อมูลและ
ปัญหาความต้องการของประชาชนใน

พื้นที ่

41. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การเมือง การบริหาร 
และบริการ 

เสรมิสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
บุคลากรของ
เทศบาลต าบล

นาบอน 

50,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ตระหนักและสามารถน า

คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า 

และพนักงานจ้าง 

42. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การเมือง การบริหาร 
และบริการ 

เสรมิสร้าง
ความรู้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

50,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ด้าน
วินัยและปูองกันการกระท า

ความผิดทางวินัย 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง 

43. 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การเมือง การบริหาร 
และบริการ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ด้านการ
บริหารงานคลัง 

50,000.00 ส านัก/กองคลัง 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
คลัง การพัสดุ การจัดเก็บ

รายได้ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแก่ 
พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง 
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44. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ

บริการ 

ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

20,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อจูงใจประชาชนมา

ช าระภาษีภายในก าหนด 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธร์ูปแบบ

ต่างๆ 

45. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ

บริการ 

ปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน

ทรัพย์สิน 
130,000.00 ส านัก/กองคลัง 

เพื่อปรับปรุงภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็น

ปัจจุบัน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจดัท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

46. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ

บริการ 

รณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

7,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อปูองกันและลดการ
สูญเสียจากอุบตัิเหตุทาง

ถนน 

ตั้งจุดบริการในช่วง ๗ วันอันตราย
ของเทศกาลปีใหม่โดยเจ้าหน้าท่ี 

47. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ

บริการ 

รณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน

ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อปูองกันและลดการ
สูญเสียจากอุบตัิเหตุทาง

ถนน 

ตั้งจุดบริการในช่วง ๗ วันอันตราย
ของเทศกาลสงกรานต์โดย

เจ้าหน้าท่ี 

48. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ

บริการ 

ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นและ
สาธารณภัยในชุมชน 

0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการดับเพลิงเบื้องต้นใน

การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นและสา

ธารณภัย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน 

ประชาชนท่ัวไป 

49. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ

บริการ 

ฝึกซ้อมแผนการ
ดับเพลิง 

0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และความช านาญในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้กับ
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง อปพร. 

50. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ

บริการ 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

40,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เป็นศูนย์ประสานเพื่อ
ปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ 
จ านวน ๑ คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์

ฯลฯ ให้กับศูนยซ์่อมแซมเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ช ารุด 

51. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ

บริการ 

ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลนา

บอน 

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานของชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา ภัย
พิบัติ ในภาวะฉุกเฉินให้

เป็นระบบ รวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ ์

จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต าบล

นาบอน จ านวน ๖๐ คน 



-๙- 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลนาบอน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จ านวนเงิน 6,807,999 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ 
จ านวนเงิน 2,173,663 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 239,900.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 580,328.88 6 390,749.16 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน 3 1,776,100.00 3 1,775,100.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบรหิาร และบริการ 2 7,814.00 2 7,814.00 

รวม 13 2,604,142.88 11 2,173,663.16 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลนาบอน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาบริเวณถนน
สาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลนาบอน 

242,600.00 239,900.00 0.00 2,700.00 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรยีน
เทศบาลนาบอน 

378,000.00 145,950.00 73,500.00 232,050.00 

3. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาบอน 

231,525.00 102,375.00 53,235.00 129,150.00 



-๑๐- 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น เงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
ส าหรับค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เนต็โรงเรียน 

16,800.00 16,800.00 0.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

254,700.00 81,550.00 81,550.00 173,150.00 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 308,687.00 113,826.94 88,232.08 194,860.06 

7. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 308,687.00 113,826.94 88,232.08 194,860.06 

8. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการท าบญุตักบาตร
วันข้ึนปีใหม่ 

10,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 

9. 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต 
สังคม และชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,100,000.00 1,421,700.00 1,421,700.00 2,678,300.00 

10. 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต 
สังคม และชุมชน 

เบี้ยยังชีพความพิการ 912,000.00 348,400.00 348,400.00 563,600.00 

11. 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต 
สังคม และชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 18,000.00 6,000.00 5,000.00 12,000.00 

12. 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง 
การบริหาร และบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

20,000.00 3,864.00 3,864.00 16,136.00 

13. 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง 
การบริหาร และบริการ 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม ่

7,000.00 3,950.00 3,950.00 3,050.00 



        -๑๑- 

     รายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 เทศบาลต าบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 14 4,250,000.00 4 752,600.00 1 239,900.00 

2.ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ 7 580,000.00 1 50,000.00 

3.ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 45 3,446,500.00 25 2,404,899.00 7 580,328.88 6 390,749.16 

4.ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน 13 4,083,600.00 5 5,130,000.00 3 1,776,100.00 3 1,775,100.00 

5.ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 9 550,000.00 4 285,000.00 

6.ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การบริหาร และบริการ 26 2,345,000.00 12 522,000.00 2 7,814.00 2 7,814.00 

รวม 114 15,255,100.00 51 9,144,499.00 13 2,604,142.88 11 2,173,663.16 


