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          คำนำ 
 

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2566  จัดทําข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ได้
รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้กําหนดห้วงเวลา ดําเนินงานตาม
ความเหมาะสมในรอบปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา โดยได้นํากิจกรรม/
โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ทําให้ทราบถึงโครงสร้างการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน แผนการดําเนินงาน ฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่ง
ยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิด
ผลสําเร็จดังที่ คาดหวังไว้ ตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาล
ตำบลนายูง   และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  

 

                                                       เทศบาลตำบลนายูง  
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    ส่วนที่  1   
  1.1 บทนำ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ 27 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพ่ือ
เป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง   เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และ
ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว    
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
 

เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของเทศบาลตำบลนายูง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลด
ความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ   ของ
แผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน  
 แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลนายูง    เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม   และมีประสิทธิภาพ 
แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลตำบลนายูง  โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดการทำแผนดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548   (หมวด 5 ข้อ 26) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  (ข้อ 27) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำ
แผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินงานของเทศบาลแล้ว
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

               2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

1.4แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน  (Action 
Plan) 

2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
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3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดำเนินงานจริง 

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพ้ืนที่เทศบาล 

1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
           2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
           3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
           4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
           5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลนายูง 
           6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ได้อย่างถูกต้อง 



 

๔ 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   นัน้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลนายูง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซ่ึง
จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบล 
นายูง  โดยประกอบด้วย 
 2.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม(แบบ ผด.01)  
 2.2 แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 โครงการ/กิจกรรม(แบบ ผด.02)  
 2.3 แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 บัญชีจำนวนครุภณัฑ์(แบบ ผด.02/1)    
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
                                                               แผนดำเนินงานประจำปี 2566  เทศบาลตำบลนายูง 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยดำเนินงาน 

   
1.ยุทธศาสตร์การการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 65 45.14 4,817,000 20.16 กองช่าง 

รวม 65  4,817,000   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 

     

แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 2.78 172,500 0.72 สำนักปลัด 
แผนงานการศึกษา 14 9.72 5,439,736 22.76 สำนักปลัด 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.08 20,000 0.08 สำนักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 3 2.08 30,000 0.13 สำนักปลัด 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 4 2.78 11,641,400 48.71 สำนักปลัด 

รวม 28  17,303,636   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 16 11.11 720,000 30.1 สำนักปลัด 
รวม 16  720,000   

 

แบบ ผด.01 



 

6 
 

 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนดำเนินงานประจำปี 2566  เทศบาลตำบลนายูง 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย
ดำเนินงาน 

 ที่ดำเนินงาน  

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 4.86 250,000 1.05 สำนักปลัด 
รวม 7  250,000   

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี
และการบริการสาธารณะ 

     

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 4.17 80,000 0.33 สำนักปลัด 
รวม 6  80,000   

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

     

แผนงานการเกษตร 3 2.08 30,000 0.13 สำนักปลัด 
แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.08 15,000 0.06 สำนักปลัด 

รวม 6  45,000   
บัญชีจำนวนครุภัณฑ ์ 16 11.11 731,500 3.06 สำนักปลัด 

รวมท้ังสิ้น 144 100 23,897,136 100  
 

แบบ ผด.01 
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แผนดำเนินงานประจำปี 2565 

เทศบาลตำบลนายูง 
1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำศาลาท่ีพัก ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา 
         - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง สายทางหน้า
เทศบาลตำบลนายูง   

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 228.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย 
ข้างล่ะ 0.50 เมตร  

136,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายทางบ้าน
พ่อฝัก  

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 168.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย
ข้างล่ะ 0.50 เมตร  

100,000 
 

หมู่ที่ 2 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง สายบ้าน 
นายบอย 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 168.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 

100,000 
 

หมู่ที่ 2 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 4 บ้านปากราง สายทางไร่
นางวิไล ปากแก้ว 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 200.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย
ข้างล่ะ 0.50 เมตร  

118,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

 

 



 

8 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายทางแยกวัดป่านาต้อง หมู่ท่ี 5  
บ้านนาต้อง  

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 200.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 

118,000 
 

หมู่ที่ 5 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนึก สายทางไร ่
นายน้อย 

กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 231.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย
ข้างล่ะ 0.50 เมตร  

131,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 7 บ้านชุมพล ทางคุ้มมอยาว 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า108.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 

65,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านนายูง สายทางนายอารมณ์  
สีผาย 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 200.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย
ข้างล่ะ 0.50 เมตร  

118,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการเสริม 
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1  
บ้านนายูง สายทางบ้านนางบุญโฮม เรืองสุข 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 328
ตารางเมตร 

150,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

10 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 1 บ้านนายูง  
สายทางไร่นายณัฐพงษ์ บุตรดี 
ถึง ไร่นายเกต บุญเฮ้า 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5,040 ตาราง
เมตร 

80,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



 

9 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 1 บ้านนายูง สายทางไร่นายบัวลี หล้าเรืองแสง  
ถึง ถนนลาดยางบ้านชุมพล 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร 

70,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

12 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 1 บ้านนายูง สายทางไร่นางเสริฐ – ไร่นายสมร 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

13 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 2  บ้านสว่าง สายไร่พ่อตู้นี-สวนยางนายประ
จักร ์

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,860 ตารางเมตร 

70,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

14 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 2  บ้านสว่าง สายถนน สปก.-ไร่นายอุทิศ 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,840 ตารางเมตร
ตรม 

70,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

15 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง สายทางไร่นายหนู-ไร่นายสุวัต 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 2  กองช่าง             

16 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 7  บ้านชุมพล สายไร่นายถวิล -เขตตำบลโนน
ทอง 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร 

84,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

17 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 7 บ้านชุมพล สายทางไร่นายถวิล -เขตตำบล
โนนทอง 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร 

84,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

18 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 7  บ้านชุมพล สายไร่นายสดใส -เขตตำบลโนน
ทอง 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,840 ตารางเมตร 

84,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

10 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7  บ้านชุมพล  
สายไร่นายท่อน – ไร่นายอุทัย 

 กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,836 ตารางเมตร 

70,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

20 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7 บ้านชุมพล  
สายทางข้างสวนยางนายประยงค์ออกเส้น 
สวนยางผู้ใหญ่บุญเลิศ 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร 

60,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

21 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7  บ้านชุมพล  
สายบ้านดาบชิต – สวนยางนายแพง-นาง
น้อยมั่นคง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร 

40,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

22 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 7 บ้านชุมพล  
สายทางแยกบ้านห้วยเวียงงาม-บ้านดาบชิต 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,148 ตาราง 

60,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

23 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม 
 สายทางแยกลานยางนายสมยศ –  
ไร่นางศรี  จันเกต   

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,508 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

24 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม  
สายทางไร่นางหนูเล็ก - ไร่นายส่ง  
สุขสาลาคำ  

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร  

60,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

25 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตร 8 บ้านห้วยเวียงงาม 
สายทางแยกบ้านนางแดงพวง-หมู่ท่ี 3  
บ้านห้วยทราย 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 6,948 ตารางเมตร 

100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

11 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

26 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม 
 สายทางไร่นายนารี-วัดป่านาคำน้อย 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,470 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

27 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม  
สายทางไร่นางอ้อย – เขตตำบลบ้านก้อง 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,524 ตารางเมตร  

80,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

28 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตรหมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 
สายทางไร่นายอาคม-ไร่นายสมเพชร 

 กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร 

70,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

29 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 
 สายทางไร่นางคำภีร์ –ไร่นายสนิท 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,848 ตารางเมตร 

70,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

30 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตรหมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 
สายทางไร่นายมนูญ- หมู่ 7 บ้านชุมพล 

 กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 6,284 ตารางเมตร 

100,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

31 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 
 สายทางไร่นายน้อย –เขตตำบลโนนทอง 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร 

75,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

32 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยเวียงงาม  
สายทางบ้านนายสนิท – บ้านชุมพล 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร  

120,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

12 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

33 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตรหมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 
สายทางไร่ สท.แป๊ะ – ถนนบ้านห้วยเวียงงาม 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร 

70,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

34 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

   สายทางสวนยางอำไพ –สวนยางนายลำดวน 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,820 ตารางเมตร 

60,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

35 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 5 บ้านนาต้อง  
สายทางแยกฝายน้ำล้น – ตีนเขา 

 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร  

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

36 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 5 บ้านนาต้อง สายทาง 
แยกถนนลาดยาง ทต.นายูง –  
ไร่นายเสถียร ชัยเดช  

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

37 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 5 บ้านนาต้อง 

   สายทางนายคำสิงห์ –ไร่นายรักษ์ 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,468 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

38 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 5 บ้านนาต้อง  
สายทางแยก ทต.นายูง – ไร่นางสนุก 

 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,4000 ตารางเมตร  

20,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

39 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 5 บ้านนาต้อง สายทาง 
นายเติม  – บ้านนายูง ม.1 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 6,520 ตารางเมตร 

94,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

40 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก 
สายทางไร่นายบุญทอง –ไร่นายคะนอง 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,156 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

41 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย  
สายทางต้นบก – ออกสวนป่า 

 กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร 

70,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

42 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย สายทาง 
ไร่นายสวน  – ภูเหล็ก 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร 

30,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

43 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย 
   สายทางไร่นายบัวฤทธิ์ –ไร่นายบุญหนา 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร 

52,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

44 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย  
สายทางไร่นายเคน – คุ้มภูเหล็ก 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,464 ตารางเมตร  

50,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

45 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย สายทาง 
ทางไปบ่อขยะ  – ไร่ดาบสุริยา 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,904 ตารางเมตร 

57,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

46 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย 

   สายทางแยกสวนนายสุดใจ –บ้านห้วย 
เวียงงาม 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

47 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง สายทาง 
วัดครูบาไพทูลย์  – สวนยางนายบุญหนา 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,148 ตารางเมตร 

60,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

48 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง 

   สายทางบ้านนางนีขึ้นไปสวนยาง ผอ.ชูคูณ 
 

 กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,492 ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

49 โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 บ้านนาสมนึก ท่อเมนประปาพีวีชี 
 

 ขนาด 2 น้ิว ยาว 2,000.00 
เมตร 

150,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

50 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง สายทาง 
ลานยางบ้านสว่าง  – สวนยางครูธวัชชัย 

กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,152 ตารางเมตร 

60,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

51 โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก ท่อเมนประปาพีวีชี 

ขนาด 2 น้ิว ยาว 2,000.00 
เมตร 

150,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

52 โครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ท่ี 8  
บ้านห้วยเวียงงาม  

ขนาด 0.58*0.60 เมตร ยาว 
45.00 เมตร และวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตไม่มีเหล็กเสริม  
ศูนย์กลาง 0.60*1.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 1 บ่อ  

130,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

53 โครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ท่ี 10  
บ้านนาคลัง 

ขนาด 0.58*0.60 
เมตร ยาว 39.00 
เมตร 
 

100,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

54 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตรหมู่ท่ี 2 บ้านสว่างสายทางสวนยาง 
นายสันทวีข้างวัดป่าม่วง 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,240 
ตารางเมตร 

60,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

55 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านนาคลัง  
สายทางหอถังประปา-เขตตำบลโนนทอง 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,180 
ตารางเมตร  

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

56 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านนาคลัง สายทาง 
แยกถนนบ้านนาคลังออกถนนบ้านชุมพล 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,472 
ตารางเมตร 
 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

57 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านนาคลัง 
สายทางแยกบ้านนาคลัง –สมประสงค์- 
สวนยางคำผา 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,800 
ตารางเมตร 

40,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

58 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 4 บ้านปากราง 

  สายทางแยกบ้านปากราง –ออกเส้น 
  บ้านดอย 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,152 
ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

59 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 4 บ้านปากราง 

  สายทางสวนยางนายเท้ียง –สวนยาง 
  เสี่ยดอน 

 กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,800 
ตารางเมตร 

60,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

60 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 4 บ้านปากราง 

  สายสวนยางนางเหง้า –สวนยางตู้แต 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,140 
ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

61 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 4 บ้านปากราง 

  สายสวนยางพ่อตู้แต –สวนยางนายวัฒ 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,160 
ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

62 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 4 บ้านปากราง 

  สายสวนยางพ่อตู้แตแยกไปไร่นายผาย 
  –บ้านนายูง 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,148 
ตารางเมตร 

50,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

63 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก 
สายทางไร่นายคำกอง –ไร่นายสาง 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 5,200 
ตารางเมตร 

75,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

64 

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านนาคลัง 
สายทางวัดป่านาคำน้อย –เขตตำบล 
บ้านก้อง 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,464 
ตารางเมต 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

65 

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก 
สายทางแยกสายทางหลวง –ไร่นางทองใบ 

กว้าง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,160 
ตารางเมตร 

60,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
     2.1 การจัดทำแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
         - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

10 หมู่บ้าน 7,500 ตำบล 
นายูง 

สำนักปลัด             

2 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

จำนวน 10 หมู่บ้าน 150,000 ตำบล 
นายูง 

กองคลัง             

3 โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่า
ซ้ือ 

จำนวน 1 ครั้ง 5,000 ตำบล 
นายูง 

สำนักปลัด             

4 
 

โครงการจัดอบรมจัดทำทะเบียนคุมผู้อยู่ใน
เครือข่ายต้องชำระภาษีในระบบ e - laus 

1 โครงการ 10,000 ตำบล 
นายูง 

กองคลัง             

แบบ ผด.02 
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2.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา 
    - แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 4 แห่ง 

จำนวน653 คน 
(600x21x200) 

2,520,000 โรงเรียน 4 
แห่ง 

สำนักปลัด             

2 ค่าอุดหนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 4 แห่ง 

จำนวน653 คน 
(600x7.37x130) 

1,149,720 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

3 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน) 

จำนวน 180(180x 
21x245) 

926,1๐๐ พัฒนาเด็กเล็ก 
10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

4 โครงการค่าอาหารเสริม (นม)จำนวน 4 
ศูนย์ 

จำนวน217 คน 
(180x7.37x260) 

344,916 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

5 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)  

จำนวน 180 คนๆละ
1,700บาท 

306,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

6 

 

  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เด็กและเยาวชน 
ใน ต.นายูง 

5๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

8 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่าหนังสือ)  

จำนวน 140คนๆละ
200บาท 

28,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

9 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)  

จำนวน 140คนๆละ
200บาท 

28,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

10 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)  

จำนวน 140คนๆละ
300บาท 

42,๐๐๐ โรงเรียน 4 
แห่ง 

สำนักปลัด             

11 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

จำนวน 140คนๆละ
430บาท 

  62,200 โรงเรียน 4 
แห่ง 

สำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



 

19 
 

 
 

 
2.4 การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
2.5 การพัฒนาส่งเสริมงานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
      - แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ ตำบลนายูง สำนักปลัด             

13 โครงการวันปฐมนิเทศ จำนวน 4ศูนย ์ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 
ศูนย์ 

สำนักปลัด             

14 โครงการจุดประการฝัน มุ่งมั่นสู่
เป้าหมาย 

จำนวน 4ศูนย ์ ๕,๐๐๐ โรงเรียน 4 แห่งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการแข่งขันกีฬา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ๑ ครั้ง 5,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อเฝา้ระวัง
และควบคมุโรคอุบตัิใหม ่

จำนวน 1 ครั้ง 5,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ จำนวน 1 ครั้ง 5,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

จำนวน 1 ครั้ง 2๐,๐๐๐ ตำบลนา
ยูง 

สำนักปลัด             

แบบ ผด.02 
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2.6 การสงเคราะห์จัดสวัสดิการส่งเสริมสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 ส่งเสริมศาสนาและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 
       - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV  
ในตำบล 

จำนวน 12คนๆละ 
500 บาท 

72,000 ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พกิาร 
ในตำบล 

ผู้พิการ ๒๑7 ราย 2,431,2๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ในตำบล 

ผูสู้งอายุ 880 ราย 9,133,2๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

จำนวน 1 ครั้ง 5,000 ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการบญุซำฮะ 
 ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๕, ม.๖,ม.๗, ม.
๘, ม.๙, ม.๑๐ 

จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ 2,๐๐๐ 

20,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

2 โครงการแห่พระ 10หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 20,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

แบบ ผด.02 
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3.2  ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันสำคัญต่างๆ 
       - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 5๐,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

2 โครงการประเพณีลอยกระทง   ในเขตเทศบาล 7๐,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมงานประเพณีทอดเทียน
และการประกวดขับร้องสรภัญญะ 

จำนวน ๑ ครั้ง 2๐,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

4 
 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อน จำนวน ๑ ครั้ง 10,000 ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             
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3.3  อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ เอกชนฯลฯ 
       - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พื้นที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีวันสำคัญของชาติ 
ประจำปี 2566 

อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง 30,000 จังหวัด/
อำเภอ/ตำบล 

สำนักปลัด             

2 อุดหนุนการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2566 ประชาชนในเขต
พื้นท่ีอุดรและ
ใกล้เคียง 

40,000 จังหวัด/
อำเภอ/ตำบล 

สำนักปลัด             

3 อุดหนุนการจัดนมัสการหลวงปู่เครื่อง ธมมจาโร ประจำปี  ประชาชนในเขต
พื้นท่ีนายูงและ
ใกล้เคียง 

10,000 อำเภอ/ตำบล สำนักปลัด             

4 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน โครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

จำนวน 10หมู่บ้าน 200,000 ตำบล 
นายูง 

สำนักปลัด             

5 อุดหนุนและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิอำเภอนายูง 

เยาวชนในตำบล 
นายูง 

50,000               

6 โครงการอุดหนุบริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

ตำบล 
นายูง 

50,000 ตำบล 
   นายูง 

สำนักปลัด             

7 
 

   

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีผู้มีอาการทางจิตก่อ
เหตุอาชญากรรม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอนายูง (ศป.ปส.อ.นายูง) ประจำปี 2565 

เยาวชนในตำบลนา
ยูง 

20,000 ตำบล 
นายูง 

สำนักปลัด             

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนายูง  
(ศป.ปส.อ.นายูง) ประจำปี 2565 

เยาวชนในตำบล 
นายูง 

50,000 
 

ตำบล 
นายูง 

สำนักปลัด             

9 โครงการนมัสการหลวงปู่เครื่องและของดีนายูง ประชาชนในเขตพื้นที่
นายูงและใกล้เคียง 

50,000               

10 โครงการอุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เยาวชนในตำบล 
นายูง 

30,000               

แบบ ผด.02 



 

23 
 

 
 
3.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ เอกชน ฯลฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

 

 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
     4.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
            - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     
 
 
 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พื้นที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำสตร ีรวมพลังสตรี พัฒนา
ชีวี ด้วยวิถีพอเพียง 

กลุ่มสตรีตำบล 
นายูง 

10,000 จังหวัด/
อำเภอ/ตำบล 

สำนักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสตรีตำบล 
นายูง 

5,000 จังหวัด/
อำเภอ/ตำบล 

สำนักปลัด             

3 โครงการอบรมไวยาวัจกร เขตตำบลนายูง 5,000 อำเภอ/ตำบล สำนักปลัด             

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม ‘โตไปไมโ่กง’ 

จัดโครงการ 1 ครั้ง 10,000 ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             
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    4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
      4.3  การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์และเช่ือมความ
สามัคคีในชุมชน 

จำนวน ๑ ครั้ง/ปี 50,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล(ปีใหม่) 

50,000 ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
(สงกรานต์) 

50,000 ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             
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       4.4 แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นผู้ประสบภยั 
- แผนการรักษาความสงบภายใน 

 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ีและการบริการสาธารณะ 

5.1 การบริการการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
      - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย(ปอ้งกันเด็กจมน้ำ) 

ผู้ประสบภัย 
ทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

20,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

 
2 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้อองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จำนวน 100 คน 50,000 ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) 

ผู้ประสบภัย 
ทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

20,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 

พนักงานใน ทต.นา
ยูง 

10,000 ทต.นายูง สำนักปลดั             

แบบ ผด.02 
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5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 
      - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

            
 
 

5.3 พัฒนาเสริมจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
            - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
5.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงาน  

             - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการยดึมั่นธรรมมาภิบาล บรกิาร 
เพื่อประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ 10,000 ทต.นายูง สำนักปลดั             

2 โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอรร์ปัช่ัน จำนวน 1 โครงการ 10,000 ทต.นายูง สำนักปลดั             

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการฝึกอบรม คณุธรรมจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบรมจำนวน ๑ ครั้ง 20,000 ทต.นายูง สำนักปลดั             

2 โครงการจิตอาสา “เราทำความดีดว้ยหวัใจ” พนักงานใน ทต.นายูง 10,000 ทต.นายูง สำนักปลดั             

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

ฝึกอบรมจำนวน  1 
ครั้ง 

20,000 ศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด 

สำนักปลดั             
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
        - แผนงานการเกษตร 

       
       
 
 6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชมุชนและมลพิษต่างๆ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล 
นายูง 

2๐,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

2 โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 
ในแหล่งน้ำสาธารณะ 

จำนวน  
1 สาย 

5,000               

3 โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืช จำนวน 10   หมู่บา้น 5,๐๐๐               

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการพื้นฟูและบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน จำนวน 1 ครั้ง 5,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

2 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 10   หมู่บา้น 5,๐๐๐ ตำบล
นายูง 

สำนักปลดั             

3 โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการ
เผา 

๑๐ หมู่บ้าน 5,๐๐๐               
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แผนดำเนินงานประจำปี 2566 

เทศบาลตำบลนายูง 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(สภา) 
 

จำนวน 1 ตัว 17,000             

2 กองช่าง ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 1 เครื่อง 22,000             

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องดูดฝุ่น 25 
ลิตร 

จำนวน 1 เครื่อง 14,000             

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา จำนวน 1 ชุด 8,000             

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเต้นทผ์้าใบ จำนวน 4 หลัง 80,000             

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  จำนวน 300 ตัว 75,000             

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

จำนวน 1 ซุ้ม  50,000             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อครณุภณัท์ยานพาหนะ 1 
ชุด ประกอบด้วย 
-หลังคารถกู้ชีพ-กู้ภัย 
-สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถว
ยาว LED 
-กล่องเสียงและฮอร์น 
-ไฟฉุกเฉินท้ายรถ หลอดไฟ
แบบ LED 
- สติ๊กเกอรส์ะท้อนแสงรอบคัน 
พร้อมสัญลักษณ์    -ไฟรอบคัน 
-ฟสปอร์ทไลท์ ชนิด LED 
60W 
-ชุดแอร์แขวน   
 -ถาดรองสเตเซอร ์
-ปูพ้ืน PVC     
-ชุดสไปเดอร์บอรด์  
-ที่น่ังด้านข้างแบบมีท่ีเก็บ
อุปกรณ ์

จำนวน 1 ชุด 313,000             

9 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 1 
เครื่อง 

17,000             

10 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องพิมพ์ ink Tank Printer 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์

จำนวน 1 
เครื่อง 

4,000             
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ลำดับที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องสำรองไฟ
ขนาด 1 Kva 

จำนวน 1 เครื่อง 5,700             

12 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์
การศึกษา 

โต๊ะนักเรียน จำนวน 12 ชุด 60,000             

13 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

คูลเลอร์น้ำ จำนวน 5 ถัง 15,000             

14 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์อื่น จัดชื้อถังขยะ  
120 ลติร 

จำนวน 50 ถัง 37,500             

15 กองช่าง ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องสำรองไฟ
ขนาด 800 VA 

จำนวน 3 เครื่อง 7,500             

16 กองคลัง ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

ตู้เอกสาร ชนิด 2 
ประต ู

จำนวน 1 ตู ้ 5,800             
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ส่วนที่  3 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548  และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ข้อ 26 และ 27  ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้การ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  มี
คณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  หน่ วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะ
ทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและ
วัดความสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  อันเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.  การติดตามและประเมินผล 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ   29  ดังนี้ 

1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

           3.  รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายภายใน  15  วัน  นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4.  แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 

การตรวจสอบโดยอำเภอ 
โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เทศบาลตำบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี  โดยตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลในอำนาจการกำกับดูแลของนายอำเภอนายูง  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ  2496  มาตรา  71  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 

การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม 
1.เทศบาลตำบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน  โดยเลือกผู้ที่มีความรู้หรือมี

ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา  ประกวด
ราคา  และวิธีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2548  ข้อ 29
วรรคสอง โดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมในเขตพ้ืนที่ดำเนินการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 2  คน 

2.ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตำบล เพ่ือให้
ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน     
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ประกาศเทศบาลตำบลนายูง 
เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕66 

------------------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนิน 
งานซึ่งเป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ที่ดำเนินการและให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  
  อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ 26 ( 2 ) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 จึงประกาศให้ใช้แผน 
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของเทศบาลตำบลนายูง เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
และนำแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   28  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 
       

 
 

             (นายบัญชา  ตะวงษา) 
             นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 
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ที่  อด ๘๑๘๐๑ /384                   สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
                                  ถนนน้ำซึม-สังคม อด ๔๑๓๘๐ 

 

                        10 พฤศจิกายน  ๒๕65 
 

เรื่อง    ขอรายงานประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕66 
 

เรียน    นายอำเภอนายูง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕66          จำนวน  ๑  เล่ม 
 

 ด้วย เทศบาลตำบลนายูง  ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕66 ขึ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๔9 ข้อ ๒๗  ซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลนายูงให้ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม    ๒๕65  นั้น 
 

 เทศบาลตำบลนายูง ขอรายงานประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕66 เพ่ือโปรด
พิจารณาปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน     

  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
  

   (นายบัญชา   ตะวงษา) 
              นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 

สำนักปลัด 
งานนโยบายและแผน 
โทร 042-132-582 
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