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อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 13(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลตำบลนาคูจึงขอประกาศรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

 

 
(นายประเสริฐ  จิตปรีดา) 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงาน
ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



คำนำ 
 

 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญสำหรับผู้บริหารท่ีจะ
ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต 
 สำหรับการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานในช่วง
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ตามแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพ
ชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาท่ีต้ังไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอ
ผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคูในปีต่อไป 
 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากทุกส่วนราชการท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคูส่วนราชการ
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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สำเนาค 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
บทนำ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 ในการดำเนินงาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ท้ังนี้ ตามเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบ โดยท่ัวไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน เดือนธันวาคมของทุกป ี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 13 (5) เทศบาลตำบลนาคู จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการ
ใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลนาคู 
ดังนี ้
 วิสัยทัศน์ 
  เทศบาลตำบลนาคู  เป็นเมืองน่าอยู่  อย่างยั่งยืน 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

  1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ำ 
  2.  บำรุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า 
  3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา 
  4.  ส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน    
 

2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

  1.  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถิ่น 
  2. การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชน 
  3.  การสังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 
  4.  การป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
  5. การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
  6.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การอนามัยแม่และเด็กในชุมชน 
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3.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

   1. การบริหารจัดการขยะ 
   2.  การบริหารจัดการน้ำเสีย 
   3.  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
   4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล 
 

4.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 

  1. การบริหารและพัฒนาองค์กร 
  2.  การพัฒนาบุคลากร 
  3.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การรักษาความสงบภายใน) 
 การวางแผนพัฒนา 
 เทศบาลตำบลนาคู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
 เทศบาลตำบลนาคู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันท่ี 14 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
รวม 260 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 166 39,505,000 
2)  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 66 6,257,000 
3)  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 11,815,000 
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 34 11,896,000 

รวม 290 69,473,000 
 

การนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลนาคูเปน็หน่วยดำเนนิการ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณใน
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างที่นา นายทองปอน ภูดี ถึงที่
นา นางจิตร นิลนวล หมู่ที่ 2 

- - 491,000 เงินสะสม 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน ช่วง
หน้าบ้านนายภูษิต จิตจง ถึงที่นา นายเชวง รังหอม 
หมู่ที่ 10 

- - 491,000 เงินสะสม 
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3 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2291 ช่วงที่นา นายสอม แสงสาร ถึงบ้าน 
นางพะเยา ผาสุข หมู่ที่ 1 

- - 491,000 เงินสะสม 

4 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำห้วยกุดข้ีควาย (บริเวณ
ถนนลูกรังเลียบลำห้วยโศกตาแกว)  
ช่วงที่ดินนายวิเศษ รังกลิ่น หมู่ที่ 9 

- - 490,000 เงินสะสม 

5 ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น ห้วยยางตอนบน หมู่ 9  - 250,000 สำรองจ่าย 
6 ขุดลอกฝายน้ำล้นลำห้วยยางตอนกลาง  

บ้านวังเวียง หมู่ที่ 6 
200,000 - 122,000 สำรองจ่าย 

7 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายโรงกระดาษสา  
ทต.นาคู หมู่ที่ 11 - บ้านนาคลอง หมู่ที่ 7  
ช่วงบ้านนายขุนศึก บอนคำ ถึงบ้าน นายชีพอ  
พลนาคู หมู่ที่ 7 

- - 491,000 เงินสะสม 

8 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บริเวณถนนดินสายนา
ลุงแคง – บ้านนากระเดา ช่วงจากท่ีดิน นางจิตร นิล
นวล ถึงถนนดินเลียบลำห้วยมะโน ช่วงสะพานบ้านนา
กระเดา หมู่ที่ 2 

- - 226,000 ค้างจ่ายปี 62 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บริเวณถนน
สายเลียบลำห้วยมะโน ตอนบน-เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
ช่วงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2291 ถึงที่ดิน นาง
สินทุ สุลำนาจ หมู่ที่ 2 

- - 335,000 ค้างจ่ายปี 62 

10 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลูกรังสายนาลุงแคง -บ้าน
นากระเดา 

- - 487,000  
 

ค้างจ่ายปี 62 

11 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางไปโนนข่า  
หน้าสะพานลำห้วยยาง หมู่ที่ 9 

230,000 - 39,900  
 

สำรองจ่าย 

12 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านนายประเทือง อ้วน
ละมัย หมู่ที่ 1 

- - 20,600 
 

สำรองจ่าย 

13 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทานช่วงทางไป
โรงข้าวเม่า นายบุญโอม เครือชัย  
หมู่ที่ 12 

 - 68,900 
 

สำรองจ่าย 

14 ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บริเวณข้ามลำห้วย
มะโน ช่วงที่นานายคำสิงห์ กั้วอำไพ  
หมู่ที่ 2  

750,000 - 664,000 เงินอุดหนุน
ระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 

15 ซ่อมแซมก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ดิน นายจวง เผือด
ผุด ถึงที่ดินนายภูษิต หมู่ที่ 10 

- - 489,000 ค้างจ่ายปี 62 

16 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเลียบคลองชลประทาน เข้า
สู่พ้ืนที่การเกษตร ช่วงที่ดิน 
นายแดง ไชยรัง 

- - 489,000 ค้างจ่ายปี 62 

17 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร ช่วงที่ดินนายทองแดง  
ละราคี ถึงที่ดินนายแสน รสหอม หมู่ที่ 10 

- - 489,000 ค้างจ่ายปี 62 
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18 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงถนนเทศบาล หมู่ที่ 2 หน้า
บ้านนายไป่ เพียรภายลุน ถึง ถนนลูกรังคันร่างอ่างเก็บ
น้ำห้วยมะโน หมู่ที่ 7 ทั้งหมด 4 ช่วง 

- - 497,000 เงินสะสม 

19 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเลียบคลองชลประทานเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร ช่วงที่ดินนานายประภาส  พลนาคู ถึง
ที่ดินนายบด  
ศรีหนองแสง หมู่ที่ 6 

- - 488,000 ค้างจ่ายปี 62 

20 ซ่อมแซมถนนเน่ืองจากอุทกภัยโดยการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน – เข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร ช่วงที่นา นายกรุงศรี บุญธรรม หมู่ที่ 2  

- - 489,000 ค้างจ่ายปี 62 

21 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ
ถนนชมะนันท์ หมู่ที่ 11  

- - 50,000 สำรองจ่าย 

22 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนลูกรังสายนารอง
สมศักด์ิ – เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ช่วงที่ดินนางนิษฐา 
กลมโพธ์ิ ถึงที่ดินนายอุทัย เนินสุด  
หมู่ที่ 10 

- - 489,000 ค้างจ่ายปี 62 

23 ก่อสร้างถนนยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบด
ทับ รหัสทางหลวง กล.ถ.25-004  
ถ. อัครเสนา เชื่อม ถ. ธมะนันท์  

- - 730,000 เงินอุดหนุน
ระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 

24 ก่อสร้างถนนยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบด
ทับ รหัสทางหลวง กล.ถ.25-002  
ถ.เผ่าบุญเสริม เชื่อม ถ.ธนะรัชต์  

- - 1,140,000 เงินอุดหนุน
ระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 

รวม   10,017,400   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา 150,000 1,041,500 1,013,990  
2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู 944,000 940,000 912,000  
3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวียง 216,000 220,000 208,000  
4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาคู 210,000 210,000 50,000  
5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000 100,000  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
6 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 30,000 50,000 8,700  
7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 110,000 110,000  

แผนงานสาธารณสุข 
8 โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร 10,000 5,000 1,250  
9 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

30,000 36,000 35,424  

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

160,000 160,000 160,000  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
11 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันรู้เลี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ 20,000 30,000 30,000  
12 โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชน 
30,000 30,000 30,000  

13 โครงการสง่เสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 100,000 30,000 30,000  
14 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ผู้

พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
50,000 30,000 29,990  

15 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาด
ล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจำปี 2563 

40,000 - 40,000 โอนเพ่ิม 

16 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนา
ค ู

33,000 30,000 30,000  

รวม   2,789,354  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิต การบริโภคและ
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10,000 10,000 10,000 
 

 

รวม   10,000  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 20,000 10,000 5,600  
2 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง"สถานที่

กลาง" 
20,000 20,000 20,000  

3 โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

30,000 171,000 4,240  

4 โครงการบริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

20,000 15,000 10,530  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 
20,000 10,000 9,300  

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

50,000 - 30,450 โอนเพ่ิม 

รวม   80,120  
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การวางแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาคู ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันท่ี 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และมีโครงการท่ีอนุมัติบรรจุในเทศบัญญัติ เป็นจำนวน
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 51,000,000  บาท ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 3.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
00110

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา
00210

รายจ่าย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 535,500.00 50,200.00 9,700.00 -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 5,922,500.00 135,525.37 - 500,740.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 3,435,400.00 82,919.00 - 148,541.22

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 1,350,000.00 79,257.50 - 2,863.23

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 2,587,900.00 2,600.00 - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ 500,000.00 - - -

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ 200,000.00 - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,580,000.00 - - 275,380.00

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 2,848,320.00 681,840.00 - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 17,627,500.00 1,577,805.00 142,080.00 576,950.00

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 14,412,880.00 - - -

รวม 51,000,000.00 2,610,146.87 151,780.00 1,504,474.45

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:34 หน้า : 1/3
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หมวดงบ แหล่งเงิน แผนงานสาธารณสุข
00220

แผนงานสังคมสงเคราะห์
00230

แผนงานเคหะและชุมชน
00240

แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

00250

รายจ่าย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ - - 19,000.00 -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 160,225.00 - 67,228.00 -

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 51,225.00 - 2,300.00 -

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 31,778.49 - - -

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ - - 26,300.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ - - - -

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ - - - -

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 661,245.00 270,030.00 255,330.00 -

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ - - - -

รวม 904,473.49 270,030.00 370,158.00 -

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:34 หน้า : 2/3
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หมวดงบ แหล่งเงิน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

00260

แผนงานการพาณิชย์
00330

แผนงานงบกลาง
00410 รวม

รายจ่าย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ - - - 78,900.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 110,000.00 44,230.00 - 1,017,948.37

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ - 143,600.00 - 428,585.22

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - 194,515.98 - 308,415.20

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ - - - 28,900.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ - - - -

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ - 55,760.92 - 55,760.92

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ - - - 275,380.00

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - 681,840.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ - 261,570.00 - 3,745,010.00

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ - - 3,690,237.41 3,690,237.41

รวม 110,000.00 699,676.90 3,690,237.41 10,310,977.12

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:34 หน้า : 3/3
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไป
00111

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
00112

งานบริหารงานคลัง
00113

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 2,848,320.00 681,840.00 - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 6,773,000.00 1,005,690.00 - 572,115.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 230,000.00 - - 50,200.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,398,000.00 119,095.37 - 16,430.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 481,000.00 22,000.00 - 60,919.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 320,000.00 79,257.50 - -

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 75,600.00 - - 2,600.00

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 20,000.00 - - -

รวม 12,145,920.00 1,907,882.87 - 702,264.00

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:31 หน้า : 1/2
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หมวดงบ แหล่งเงิน รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 681,840.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 1,577,805.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 50,200.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 135,525.37

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 82,919.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 79,257.50

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 2,600.00

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -

รวม 2,610,146.87

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:31 หน้า : 2/2
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

00121

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

00123
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 579,000.00 142,080.00 - 142,080.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 65,500.00 9,700.00 - 9,700.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 181,000.00 - - -

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 125,000.00 - - -

รวม 950,500.00 151,780.00 - 151,780.00

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:36 หน้า : 1/1
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
00211

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

00212
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 2,311,000.00 576,950.00 - 576,950.00

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,879,500.00 500,740.00 - 500,740.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 994,400.00 148,541.22 - 148,541.22

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 30,000.00 2,863.23 - 2,863.23

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 44,000.00 - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,370,000.00 275,380.00 - 275,380.00

รวม 6,628,900.00 1,504,474.45 - 1,504,474.45

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:37 หน้า : 1/1
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

00221

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

00223
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 3,103,000.00 661,245.00 - 661,245.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 185,000.00 - - -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 586,000.00 160,225.00 - 160,225.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 640,000.00 51,225.00 - 51,225.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 150,000.00 31,778.49 - 31,778.49

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 36,000.00 - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 160,000.00 - - -

รวม 4,860,000.00 904,473.49 - 904,473.49

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:38 หน้า : 1/1
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

00231
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 1,508,000.00 270,030.00 270,030.00

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 80,000.00 - -

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 16,000.00 - -

รวม 1,604,000.00 270,030.00 270,030.00

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:39 หน้า : 1/1
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

00241

งานไฟฟ้าถนน
00242

งานสวนสาธารณะ
00243

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 1,444,000.00 255,330.00 - -

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 30,000.00 19,000.00 - -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 716,000.00 46,228.00 - -

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 215,000.00 2,300.00 - -

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 2,326,300.00 26,300.00 - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ 500,000.00 - - -

รวม 5,231,300.00 349,158.00 - -

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:43 หน้า : 1/2
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หมวดงบ แหล่งเงิน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล
00244

งานบําบัดนํ้าเสีย
00245 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ - - 255,330.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ - - 19,000.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 21,000.00 - 67,228.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ - - 2,300.00

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ - - 26,300.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ - - -

รวม 21,000.00 - 370,158.00

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:43 หน้า : 2/2
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานกีฬาและนันทนาการ
00262

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

00263
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 350,000.00 - 110,000.00 110,000.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 80,000.00 - - -

รวม 430,000.00 - 110,000.00 110,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:44 หน้า : 1/1
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานกิจการประปา
00332 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 1,909,500.00 261,570.00 261,570.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 25,000.00 - -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 412,000.00 44,230.00 44,230.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 900,000.00 143,600.00 143,600.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 850,000.00 194,515.98 194,515.98

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 90,000.00 - -

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ 200,000.00 55,760.92 55,760.92

รวม 4,386,500.00 699,676.90 699,676.90

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:45 หน้า : 1/1
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เทศบาลตําบลนาคู
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งบกลาง
00411 รวม

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 14,412,880.00 3,690,237.41 3,690,237.41

รวม 14,412,880.00 3,690,237.41 3,690,237.41

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563  10:46 หน้า : 1/1
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ผลการดำเนินงานอื่น ๆ 
เทศบาลตำบลนาคู ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นท่ีโดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

 
 
โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี ่
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โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 

 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันรู้เล่ียงไม่เส่ียงเอดส์ 
 

 
 

โครงการฝึกกอบรมชุอปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์

จะเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาคู สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ท่ีเทศบาลตำบลนาคู หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลตำบลนาคู เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีระยะต่อไป 

 
 
 
 
 
 

เนาค 
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