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ส่วนที่  1   

  1.1 บทน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ 27 ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนด าเนินงานฯ 
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลนายูง   เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว    
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
 

เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลนายูง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ   ของ
แผนงาน / โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  
 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลนายูง    เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม   และมีประสิทธิภาพ 
แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลนายูง  โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน 
 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดกำรท ำแผนด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548   (หมวด 5 ข้อ 26) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  (ข้อ 27) ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท า
แผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องด าเนินงานของเทศบาลแล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

               2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

1.4แนวทำงในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน  (Action 
Plan) 

2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
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3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่เทศบาล 

1.5  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
           2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
           3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
           4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
           5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลนายูง 
           6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 

การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   นัน้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนายูง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซ่ึง
จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต าบล 
นายูง  โดยประกอบด้วย 
 2.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม(แบบ ผด.01)  
 2.2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 โครงการ/กิจกรรม(แบบ ผด.02)  
 2.3 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 บัญชีจ านวนครุภณัฑ์(แบบ ผด.02/1)    
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
                                                               แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564  เทศบำลต ำบลนำยูง 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
จ ำนวนงบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินงำน 

   
1.ยุทธศำสตร์กำรกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 44 12.87 570,000 0.52 กองช่าง 

รวม      
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 

     

แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 66.67 320,000 24.06 ส านักปลัด 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 4 10.53 25,000 0.01 ส านักปลัด 
แผนงานการศึกษา 13 92.86 4,830,000 55.32 ส านักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 5 27.73 140,000 10.94 ส านักปลัด 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 7 100 10,157,232 88.56 ส านักปลัด 

รวม      
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

     

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17 80.96 735,500 74.68 ส านักปลัด 
รวม      

 

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564  เทศบำลต ำบลนำยูง 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด 
 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
จ ำนวนงบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วย
ด ำเนินงำน 

 ที่ด ำเนินงำน  

 ๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 31.58 615,000 47.13 ส านักปลัด 
รวม      

๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี
และกำรบริกำรสำธำรณะ 

     

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 18.75 50,000 0.71 ส านักปลัด 
รวม      

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

     

  1 8.34 10,000 0.00 ส านักปลัด 
แผนงานเคหะและชุมชน 5 83.34 85,000 44.75 ส านักปลัด 

รวม      
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ ์ 23 39.60 855,500 10.25 ส านักปลัด 

รวมท้ังสิ้น      
 
 

แบบ ผด.01 
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
เทศบำลต ำบลนำยูง 

1.    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำศำลำท่ีพัก ผู้โดยสำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ ลำนกีฬำ 
         - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                   

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาต้อง หมู่ที่5 
(เส้นไร่นายนิคม หน่อสีดาไปฝายน้ าล้น) 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลนายูง
ก าหนด  

200,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้นๆนายูง 
หมู่ที่9 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลนายูง
ก าหนด  

250,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านชุมพล หมู่ที่
7(ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลนายูง
ก าหนด  

100,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
ทต.นายูง ทั้งสามศูนย์ (ศูนย์บา้นสวา่ง ศูนย์บ้าน
นายูง ศูนย์บา้นนาคลัง) 

ปริมาณงานผิวไม่น้อย
กว่า 1,580ลูกบาศก์
เมตร 

60,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

5 โครงการถมดินป่าช้า บ้านนายูง หมู่ที่1      ปริมาณงานผิวไม่น้อย
กว่า 1,055 
ลูกบาศก์เมตร 

150,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

6 โครงการถมดินป่าช้า บ้านนายูง หมู่ที่9      ปริมาณงานผิวไม่น้อย
กว่า 1,055 
ลูกบาศก์เมตร 

150,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

7 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนปรับลื้อป่า 
ตัดทางไปแพสถานีสูบน้ าจุดที่2 บ้านสวา่ง หมู่ที่2 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 724.50  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

8 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร (เส้นบ้านหว้ยทราย  ไปบ้านห้วยเวยีง
งาม) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า  
1,511.20 ลูกบาศก์
เมตร    

150,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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     - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 

 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

9 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนาคลัง หมู่ท่ี10 (เส้นแยก
หลังช าผักกูดไปไร่นายค าผา หีบทอง 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 756  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             

10 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนาคลัง หมู่ท่ี10 (เส้นแยก
หลังช าผักกูดแยกหอปะปาออกเส้นหมอไร่
ป้าติ๋ม) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 756  
ลูกบาศก์เมตร   

100,000 หมู่ท่ี  
10 

กองช่าง             

11 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนาคลัง หมู่ท่ี10 (เส้นแยก
หลังช าผักกูดออกบ้านสมประสงค์) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,512  
ลูกบาศก์เมตร 

200,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             

12 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนาคลัง หมู่ท่ี10 (เส้นหน้า
วัดนาค าน้อยออกเขต อบต.บานก้อง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 756  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             

13 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนายูง หมู่ท่ี1 (ซอยอนามัย
ไปบ้านห้วยเวียงงาม) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,136 
 ลูกบาศก์เมตร 

150,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

14 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนายูง หมู่ท่ี1 (เส้นบ้าน
ดอย) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,136  
ลูกบาศก์เมตร 

150,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

15 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนายูง หมู่ท่ี1(เส้นไร่กฤษฎี) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 380 
 ลูกบาศก์เมตร 

50,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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 - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 

 
 
 
  

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

16 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนายูง หมู่ท่ี9 (เส้น มอ3 
ชั้น) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,136 
 ลูกบาศก์เมตร 

150,000 หมู่ท่ี 9  กองช่าง             

17 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านนายูง หมู่ท่ี9 (เส้นหลัง
เขื่อน) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,136.80  
ลูกบาศก์เมตร 

150,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง             

18 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านสว่าง  หมู่ท่ี2 (เส้นไร่ตู้น่ีไป
ไร่ตู้แหม่ม) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 756.80  
ลูกบาศก์เมตร    

100,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง             

19 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านสว่าง  หมู่ท่ี2(เส้นไร่แม่ม้า- 
ไร่นางเกษร) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 758  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 หมู่ท่ี 1 -
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง             

20 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านสว่าง หมู่ท่ี2(เส้นนาอิฆ้า) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 380 
 ลูกบาศก์เมตร 

50,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง             

21 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านสว่าง หมู่ท่ี2 (เส้นไร่ตู้ชวน) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 380  
ลูกบาศก์เมตร 

50,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง             

22 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านสว่าง หมู่ท่ี2 (เส้นหลังศูนย์
เด็กไปไร่แม่แตง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 756  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง             

23 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี3 (เส้น
บ้านหัวช้าง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,335  
ลูกบาศก์เมตร  

150,000 หมู่ท่ี10 กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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 - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

24 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านชุมพล หมู่ท่ี7 (เส้นไร่ตู้เบ้า) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 760.80  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง             

25 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านชุมพล หมู่ท่ี7 (เส้นไร่ป้าติ๋ม) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 760  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

26 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านชุมพล หมู่ท่ี7 (เส้นวัดป่า
บ้านชุมพล) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 760  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 เทศบาล
ต าบล 
ายูง 

กองช่าง             

27 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านนาต้อง หมู่ท่ี5 (เส้นบ้านนา
ต้องออกบ้านนายูง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,137.60  
ลูกบาศก์เมตร 

150,000 ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 
10 ศูนย์ 

กองช่าง             

28 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านนาต้อง หมู่ท่ี5 (เส้นไร่นาย
รักษ์ ตะวงษา) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 384 
 ลูกบาศก์เมตร   

50,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

29 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านนาต้อง หมู่ท่ี5 (เส้นไร่ผู้ช่วย
มุก) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 758  
ลูกบาศก์เมตร   

100,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

30 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านนาสมนึก หมู่ท่ี6 (เส้นรอบ
หนองจ าปา) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 758  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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- แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

31 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านนาสมนึก หมู่ท่ี6 (เส้นห้วย
ตาฮาดถึง ต.โนนทอง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,514  
ลูกบาศก์เมตร 

200,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง             

32 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านปากราง หมู่ท่ี4 (เส้นดง
เหล่าหลวง ออกบ้านนายูง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 760  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

33 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านปากราง หมู่ท่ี4 (เส้นไร่
ผู้ใหญ่บรรจงออกเขื่อนบ้านปากราง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 759.60 
 ลูกบาศก์เมตร   

100,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

34 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านปากราง หมู่ท่ี4 (เส้นหลังวัด
ป่าสว่าง-ปากรางออกเส้นไร่ตู้แต 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 760  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 
10 ศูนย์ 

กองช่าง             

35 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ท่ี3 (เส้น
เหล่าเหมี่ยงออกไปบ้านห้วยเวียงงาม) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,511.20 
 ลูกบาศก์เมตร 

200,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

36 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ท่ี8 (เส้น
คลุ้มน้อย-เส้นค าเจริญต าบลนาก้อง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 760 
 ลูกบาศก์เมตร   

100,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

37 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ท่ี8 (เส้น
คุ้มใหญ่-คุ้มน้อย) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 1,134.60  
ลูกบาศก์เมตร 

150,000 หมู่ท่ี  กองช่าง             
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- แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 

 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

38 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ท่ี8(เส้น
ข้างวัดป่านาค าน้อย) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 380  
ลูกบาศก์เมตร   

50,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง             

39 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ท่ี8(เส้น
บ้านห้วยเวียงงาม-บ้านห้วยทราย) 

 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 758.40  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

40 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ท่ี8(เส้น
บ้านห้วยเวียงงาม-  
เหล่าเม่ียง) 

ปริมาณงานลงดินไม่
น้อยกว่า 757.20  
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

41 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ณ ทต.นายูง บ้านสว่างปากราง หมู่
ท่ี2 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลนายูง
ก าหนด  

100,000 ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 
10 ศูนย์ 

กองช่าง             

42 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริม
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปากราง 
หมู่ท่ี4 (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลนายูง
ก าหนด  

200,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

43 โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน 
นาสมนึก หมู่ท่ี6 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลนายูง
ก าหนด  

200,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             

44 จ้างควบคุมงามท่ีจ้างให้แก่เอกชนหรือนิติ
บุคคล 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลนายูง
ก าหนด  

340,000 เทศบาล
ต าบล 
นายูง 

กองช่าง             
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2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
     2.1 กำรจัดท ำแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
         - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
- แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

 
 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 

10 หมู่บ้าน 15,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

2 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ าปี 2564 

จ านวน 10 หมู่บ้าน 250,000 ต าบล 
นายูง 

กองคลัง             

3 โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่า
ซ้ือ 

จ านวน 1 ครั้ง 5,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

4 โครงการอบรมจัดท าบัญชีในระบบ E-laas เพื่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

50,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ตามแนว
พระราชด าริ 

ประชาชน 
ใน ๑๐หมู่บ้านๆละ 
20,000.- 

5,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า จ านวน 1 ครั้ง 10,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

3 โครงการสนับสนุนปลูกผักหน้าบ้านใน
กระถางยางรถ 

จ านวน 1 ครั้ง 10,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 
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2.3 กำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรศึกษำ 
    - แผนงำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียด
ของกิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 4 แห่ง 

จ านวน680 
คน(680x20x 
200) 

2,720,000 โรงเรียน 4 แห่ง ส านักปลัด             

2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดู
และเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  

1 ครั้ง 5๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กและ
เยาวชน 
ใน ต.นายูง 

๑0๐,๐๐๐ ต าบลนายูง ส านักปลัด             

4 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน  1 ครั้ง 1๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน  1 ครั้ง 4๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

6 โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนว
การศึกษา 

จ านวน  1 ครั้ง 5๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

7 ค่าอาหารเสริมนม 260วัน 1,762,904 โรงเรียน 4 แห่งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ 

ส านักปลัด             

8 ค่าจัดการเรียนการสอน เด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

408,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

9 ค่าหนังสือ เด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

40,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

10 ค่าอาหารกลางวัน เด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

1,176,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             
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    - แผนงำนกำรศึกษำ (ต่อ) 

 
2.5 กำรพัฒนำส่งเสริมงำนสำธำรณสุขและสุขภำพอนำมัย 
      - แผนงำนสำธำรณสุข 

 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียด
ของกิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

11 ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

40,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

12 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

86,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

13 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

60,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

ส านักปลัด             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อเฝา้ระวัง
และควบคมุโรคอุบตัิใหม ่

จ านวน 1 ครั้ง 10,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ จ านวน 1 ครั้ง 20,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวต าบล
นายูง 

ชมรมผูสู้งอายุต าบล
นายูง 

80,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

4 โครงการควบคมุและป้องกันโรคพษิสุนัข
บ้า 

จ านวน 1 ครั้ง 20,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

5 โครงการป้องกันและระงับโรคเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

จ านวน 1 ครั้ง 10,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             



15 
 

 
 
2.6 กำรสงเครำะห์จัดสวสัดิกำรส่งเสริมสตรี เด็ก ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้ป่วยเอดส์ 
      - แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลนายูง 

จ านวน 1 ครั้ง 80,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในต าบล ผู้พิการในต าบล 2,412,672 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุในต าบล ผู้สูงอายุในต าบล 7,594,560 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการ
คนพิการ 

คนพิการในต าบลนายูง 10,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

5 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนในต าบลนายูง 20,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

6 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 1 ครั้ง 30,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

7 โครงการส่งเสริมความส าพันธ์สมาชิกครอบครัว
ทุกช่วงวัย 

จ านวน 1 ครั้ง 10,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

แบบ ผด.02 
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3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3.1 ส่งเสริมศำสนำและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นชำวบ้ำน 
       - แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

 
3.2  ส่งเสริมกำรจัดกำรกิจกรรมและงำนบุญประเพณีและวันส ำคัญต่ำงๆ 
       - แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการบญุซ าฮะ 
 ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๕, ม.๖,ม.๗, ม.
๘, ม.๙, ม.๑๐ 

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ 2,๐๐๐ 

2๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

2 โครงการแห่พระ 10หมู่บ้าน จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 2๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พนักงานใน ทต. 
และผู้น าชุมชน 

5,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการแหเ่ทียนพรรษา จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 5๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

2 โครงการประเพณีลอยกระทง   จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ
๑๐,๐๐๐ 

10๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมงานประเพณีทอดเทียน
และการประกวดขับร้องสรภัญญะ 

จ านวน ๑ ครั้ง 2๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

แบบ ผด.02 
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3.3  อุดหนุนหน่วยงำนรำชกำร กลุ่มอำชีพ เอกชนฯลฯ 
       - แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พืน้ที ่ หน่วย 
ด ำเนนิกำร 

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

1 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีวัน
ส าคัญของชาติ ประจ าปี 2564 

อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง 30,000 จังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล 

ส านักปลัด             

2 อุดหนุนการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจ าปี 
2564 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีอุดรและ
ใกล้เคียง 

40,000 จังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล 

ส านักปลัด             

3 อุดหนุนการจัดนมัสการหลวงปู่เครื่อง 
ธมมจาโร ประจ าปี  

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีนายูงและ
ใกล้เคียง 

50,000 อ าเภอ/ต าบล ส านักปลัด             

4 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมห้องเก็บและ
แสดงสินค้าโอท็อบ 

มีการก่อสร้าง 1 
โรง 

5,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

5 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 10หมู่บ้าน 200,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

6 อุดหนุนโครงการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 15,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

7 โครงการพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับอาชีพต าบลนา
ยูง 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

5,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

8 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมโรงเก็บวัสดุ
อุปกรณ์การผลิต 

มีการก่อสร้าง 1 
โรง 

5,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

9 อุดหนุนและป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอนายูง 

เยาวชนในต าบล 
นายูง 

50,000 ต าบล 
นายูง 

ส านักปลัด             

10 โครงการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
และเยาวชน ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อ าเภอนายูง 

เยาวชนในต าบล 
นายูง 

70,000 ต าบล 
   นายูง 

ส านักปลัด             

11 โครงการอุดหนุบริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

ต าบล 
นายูง 

50,000 ต าบล 
   นายูง 

ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 
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๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
     4.๑ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยพร้อมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แกชุ่มชน 
            - แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

     
    4.2 กำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 - แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
      4.3  กำรส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน 
- แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม ‘โตไปไมโ่กง’ 

จัดโครงการ 1 ครั้ง 5,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา
ภัยพิบัติเทศบาลต าบลนายูง 

จัดโครงการ 1 ครั้ง 50,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพตดิ อ.นายูง 

๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

2 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์และเช่ือมความ
สามัคคีในชุมชน 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี 120,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล(ปีใหม่
,สงกรานต์) 

30,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

แบบ ผด.02 



19 
 

 
 
 
       4.5 แนวทำงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย 
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทีด่ีและกำรบริกำรสำธำรณะ 

5.1 กำรบริกำรกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
      - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
5.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมมำภิบำล (Good Governance) 

      - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

            
 
 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บรหิาร/สท จ านวน 1 โครงการ 400,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 

พนักงานใน ทต.นา
ยูง 

5,000 ทต.นายูง ส านักปลดั             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการยดึมั่นธรรมมาภิบาล บรกิาร 
เพื่อประชาชน 

จ านวน 1 โครงการ 5,000 ทต.นายูง ส านักปลดั             

2 โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอรร์ปัช่ัน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ทต.นายูง ส านักปลดั             

แบบ ผด.02 
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5.3 พัฒนำเสริมจิตส ำนึกและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
            - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
5.4 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรงำน  

             - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
     6.1 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
        - แผนงำนกำรเกษตร 

      
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการฝึกอบรม คณุธรรมจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบรมจ านวน ๑ ครั้ง 10,000 ทต.นายูง ส านักปลดั             

2 โครงการกิจกรรม 5 ส. อบรมจ านวน ๑ ครั้ง 5,000 ทต.นายูง ส านักปลดั             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

ฝึกอบรมจ านวน  1 
ครั้ง 

20,000 ศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด 

ส านักปลดั             

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิม 
พระเกียรติ 

จ านวน 1 โครงการ 10,000 ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

แบบ ผด.02 
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       6.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่ำงๆ 

- แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการพื้นฟูและบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน จ านวน 1 ครั้ง 1๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

2 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ  
 

จ านวน 10   หมู่บา้น 1๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จ านวน 10   หมู่บา้น 15,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

4 โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จ านวน 1   หมู่บา้น 3๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             

5 โครงการควบคุมไฟป่า 
และฝุ่นละอองจากการเผา 

จ านวน  ๑๐ หมู่บ้าน 2๐,๐๐๐ ต าบล
นายูง 

ส านักปลดั             
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
เทศบำลต ำบลนำยูง 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ล ำดับที ่ แผนงำน หมวด ประเภท เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

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

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะประจ าต าแหน่ง 
ปลัดเทศบาล
ระดับกลาง-สูง 

จ านวน 1 ตัว 20,๐๐๐               

2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์อื่น เครื่องเสียงเคลื่อนท่ี จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 45,000 
บาท 

45,๐๐๐             

3 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือแท่นกล่าว
รายงาน 

จ านวน 2 แท่นๆละ 
5,000 บาท 

10,000             

4 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน  จ านวน 7 ตัว ตัวละ 
1,800 บาท 

12,6๐๐             

5 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 ตัวๆละ 
5,500  บาท 

11,0๐๐             

6 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานระดับต้น จ านวน 4 ตัว ตัวละ 
3,800  บาท 

15,2๐๐             

7 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED  

จ านวน 1 เครื่อง 15,0๐๐             

8 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟ
ขนาด 1 kva 

จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 5,800 
บาท 

29,0๐๐             

9 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 
น้ิว 

จ านวน 1 เครื่อง 3,7๐๐             

แบบ ผด.02/1 
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ล ำดับที ่ แผนงำน หมวด ประเภท เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

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

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 32,000 
BTU 

จ านวน 8 
เครื่อง ราคา
เครื่องละ 
43,000 บาท 

338,400             

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางของ
เอนกประสงค์  

จ านวน 30 ตัว 
ราคาตัวละ 
900 บาท 

27,000             

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บของ  จ านวน 8 ตัว 
ราคาตัวละ 
3,600 บาท 

28,800             

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์อื่น ตู้ยาสามัญ จ านวน 4 ตัว 
ตัวละ 900 
บาท 

3,600             

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง จ านวน 10 ตัว   
ตัวละ 1,500 
บาท 

15,000             

15 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือชุดอุปกรณ์
เครื่องเล่น 

1 ชุด 125,000             

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือเครื่องช่วย
สอน-ล าโพงขยาย
เสียงแบบพกพา 

จ านวน 3 
เครื่อง เครื่อง
ละ 8,000 
บาท 

24,000             

17 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์อื่น เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟราเรด 

จ านวน  4 ตัว 
ตัวละ 3,000 
บาท 

12,000             
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ล ำดับที ่ แผนงำน หมวด ประเภท เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

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

18 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 4 
เครื่อง เครื่อง
ละ 17,000 
บาท 

68,000             

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้นั่ง
คอย 

จ านวน 1 ชุดๆ
ละ 4,000 
บาท 

4,000             

20 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ขาว ด า 

จ านวน 1 
เครื่อง 

2,600             

21 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟ
ขนาด 800 VA    

จ านวน 1 
เครื่อง 

2,500                               



 

ส่วนที่  3   
กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548  
และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ 27  ได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนายูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประชาชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ ไข
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนด าเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.  การติดตามและประเมินผล 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ   29  ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

           3.  รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายภายใน  15  วัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 
 

กำรตรวจสอบโดยอ ำเภอ 
โดยมีหน้าที่ก ากับดูแลให้เทศบาลต าบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดท าเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลในอ านาจการก ากับดูแลของ
นายอ าเภอนายูง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ  2496  มาตรา  71  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 

กำรตรวจสอบและติดตำมโดยประชำคม 
1.    เทศบาลต าบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน  โดยเลือกผู้ที่มี

ความรู้หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  โดย
วิธีสอบราคา  ประกวดราคา  และวิธีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  2548  ข้อ  29  วรรคสอง  โดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมในเขตพ้ืนที่ด าเนินการเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย  2  คน 

2.   ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานในรอบปีต่อประชาคมต าบล 
เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 

 

25 
 


