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คํากลาวนํา 

  แผนการดําเนินงาน เปนแผนท่ีรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีดําเนินจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ี ของเทศบาลตําบลนาคํา ในแตละปงบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจากงบประมาณรายจายประจําป   
กลาวคือเทศบาลตําบลนาคํา ไดรวบรวมแผนงานโครงการตางๆท่ีเปนโครงการพัฒนา โครงการท่ีเปนบริการ
สาธารณะใหกับประชาชน ตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังท่ี เปนงบประมาณ
ของเทศบาลตําบลนาคํา และท่ีดําเนินการโดยงบประมาณของหนวยงานอ่ืน ท่ีเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลตําบลนาคํา   มาจัดทําแผนการดําเนินงานข้ึน  เพ่ือเปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน ของแตละ
ปงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลตําบลนาคํา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สวน
ราชการทุกภาคสวน  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานวางแผน  ท่ีใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ฉบับนี้ ในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

  เทศบาลตําบลนาคําจักไดนําแผนการดําเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความผาสุขของประชาชนใน 
ทองถ่ินตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
        อนุมัติ  
 
           (ลงนาม)           . 
                    (นายชาญชัย  ศรีววิฒัน) 

นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตําบลนาคํา จัดทําข้ึนตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมท่ีตองการดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีของตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท่ีตอง ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของตําบลนาคํา ท้ังท่ีปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ 2562 และท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนกรายละเอียด
สอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรและแผนงานเพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน
ท้ังหมด  
  เทศบาลตําบลนาคําหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือใน 
การบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาทองถ่ิน ของผูบริหารดวย  
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สวนท่ี  1  บทนํา 
1.1  บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญ
กับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน  ซ่ึงมิใชมีหนาท่ีบริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลมาก 

เทศบาลตําบลนาคําไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ปซ่ึงเปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง ๔ ป(25๖๑ – ๒๕๖๔)  และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป   เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 25๖๑ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.03/ว 6247  ลงวันท่ี 3 
พฤศจกิายน  2560  เทศบาลตําบลนาคํา  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนา
คําและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําจึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖2 ตามรูปแบบท่ี
กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพ่ือใหสอดคลองกับ
รูปแบบแผนพัฒนาสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ต.ค.
59 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2562  ของเทศบาลตําบลนาคําข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานของโครงการตางๆท่ีไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจําแนก
รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมี
ความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา มุงหวังวาแผนการ
ดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใชเปนอยางดี 

 
 1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้นเพ่ือให
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 



 

ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม
ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
การดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความ
คาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
  
 1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ หมวด  5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ 26  ไดกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศ เปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน  15  วันนับแตวันท่ี
ประกาศ เพ่ือให ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว    สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานได 3  ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคําเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาล ซ่ึงจะ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลตําบลนาคํา     และโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนาคํา 
 ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  
จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาคํา และหนวยงาน



 

ตางๆ จะตองมีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาคํา  เพ่ือ
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา  และเม่ือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา พิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว จึง นํารางแผนการดํา เนินงานเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ โดยเคาโครง แผนการดํา เนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ  สวนท่ี 1   บทนํา  ประกอบดวย   1) 
บทนํา  2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  3) ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 4) ประโยชนของ
แผนการดําเนินงาน สวนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย 1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและ
งบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ี
ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน  (ผด. 02/1) ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือใหกับชุมชน 
 ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  เม่ือนายกเทศมนตรีตําบลนาคําใหความ
เห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว  จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไว
อยางนอย 30 วัน 
 
  



 

แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลนาคํา   
            ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน 

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยาง
นอยสามสิบวันนับแต วัน ท่ีตั้งงบประมาณ
ดําเนินการฯ 

องคกรปกครอง
สวนทองถิน่  
หนวยราชการ
สวนกลาง   
สวนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากข้ึน 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลตําบลตัวอยาง 
6.  สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ไดอยางถูกตอง 
 
 

 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ ๒  
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

  การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร  
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ
ท้ังหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย  

  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง.
  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน      (ผด. 
02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการ
พัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมี
ลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 

 
 
 



 

         บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ  (รวมทุกยุทธศาสตร) 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

                                                                            ******************************* 

 
ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (รวมทุกยุทธศาสตร) 

 จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท้ังหมด 

(๙๔ โครงการ) 

 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 
(๑๑,๕๓๔,391) 

 

หนวยงานดําเนินการ 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14 1,893,200 14.89% 9.33% สํานักปลัด,กองคลัง 
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 952,000 9.57% 4.69% สํานักปลัด 
๑.๓ แผนงานการศึกษา 12 3,433,087 12.77% 16.91% กองการศึกษา 
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 29 590,000 30.85% 2.91% สํานักปลัด 
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห 1 240,000                          1.06% 1.18% สํานักปลัด 
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 5 454,800 5.32% 2.24% กองชาง 
๑.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 120,000 5.32% 0.59% สํานักปลัด 
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 195,000 5.32% 0.96% กองการศึกษา 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 817,300 7.45% 4.03% กองชาง 
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร 2            70,000 2.13% 0.34% สํานักปลัด 
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง 5 11,534,391 5.32% 56.82% สํานักปลัด 

รวม 94 20,299,778 100% 100%  

 



 

แบบสรุปรวมทั้งหมด จํานวนโครงการพัฒนา 
แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรท่ี ๕ รวมทุกยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.บริหารงาน
ท่ัวไป 

2 120,000 - - - - - - 12 1,773,200 14 1,893,200 

๒.การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

1 30,000 5 310,000 - - - - 3 612,000 9 952,000 

๓.การศึกษา 9 3,061,087  - - - - - 3 372,000 12 3,433,087 
๔.สาธารณสุข 
 

29 590,000 - - - - - - - - 29 590,000 

๕.สังคม
สงเคราะห 

1 240,000 - - - - - - - - 1 240,000 

๖.เคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - 1 30,000 4 424,800 5 454,800 

๗.สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

2 40,000 2 60,000 1 20,000 - - - - 5 120,000 

๘.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 195,000 - - - - -  - - 5 195,000 

๙.อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - 7 817,300 - - - - - - 7 817,300 

๑๐.การเกษตร - - - - - - 2 70,000 - - 2            70,000 
๑๑.งบกลาง 5 11,534,391 - - - - - - -               - 5 11,534,391 

รวม 54 15,810,478 14 1,187,300 1 20,000 3 100,000 22 3,182,000 94 20,299,778 



 

 
 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑  

สําหรับองคกรปกครองทองถิ่น
ดําเนนิการ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 
การพัฒนาคนและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลตําบลนาคํา  
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม) 

 ๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
        ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑                                      พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย 
 
 

1.1เพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย  
1.2เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไทย 
1.3จัดกิจกรรมวัน
สําคัญตามมติ ครม. 
 

100,000 สถานท่ี 
ท่ีกําหนด 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สํานักปลัด 

 
 

           

2 โครงการรณรงค
เผยแพรและปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ 

เพ่ือใหประชาชนได
แสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ และ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

20,000 สถานท่ี 
ท่ีกําหนด 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สํานักปลัด 

            



 

                    ผด.  
  
๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       1.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

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 โครงการอาหารกลางวันศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา

คํา 

เพ่ือเสรมิสรางโภชนาการ

ท่ีดี เหมาะสมกับวัยใหแก

เด็กเล็ก 

318,500 ศพด. นาคํา กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการงานวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนกลาแสดงออก

และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

50,000 ทต.นาคํา กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสานฝนสูวันสาํเร็จ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ

ใหกับเด็กในการเรียนรู

และสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับเด็ก 

20,000 ทต.นาคํา กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนคา

จัดการเรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา

คํา 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ในการเรียนรูและ

การศึกษา 

110,500 ทต.นาคํา กอง
การศึกษา 

            

 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                         ผด. 
 
๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
        (ตอ) แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

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 โครงการสงเสริมสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ

เด็กในการเรียนรูทาง

การศึกษา 

36,160 ทต.นาคํา กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการอบรมใหความรูแก

ผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือเสรมิสรางความรู 

ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กปฐมวัย และให

ตระหนักถึงความสําคญั

ของประชาคมอาเซียนใน

ทุกดาน 

5,000 ทต.นาคํา กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา

คํา 

เพ่ือเสรมิสรางโภชนาการ

ท่ีดี เหมาะสมกับวัยใหแก

เด็กเล็ก 

124,553 ศพด.นาคํา กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ผด. 
๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
   

     
ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา 

เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัข
บาท้ังมนุษยและสัตว 

40,000 เขตพ้ืนท่ี
ตําบลนาคาํ 

งานสาธารณสุข  
ทต.นาคํา 

            

๒ โครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข  

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ีด ี

๒๐,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี
ตําบลนาคาํ 

งานสาธารณสุข  
ทต.นาคํา 

            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑.ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคม                                                                                                                                                      ผด. 
       ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

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 โครงการชวยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สังเคราะหเด็กผูยากไร
หรือผูดอยโอกาสของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือจัดสวัสดิการ
ใหแกเด็กนักเรียน
ผูดอยโอกาสศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา 

240,000 ทต.นาคํา สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 

 

๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       ๑.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการปองกัน

และแกไขปญหา
การตั้งครรภใน
วัยรุนในเขต
เทศบาลตําบลนา
คํา 

เพ่ือปองกันปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุนในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา 

20,000 เชตพ้ืนท่ี ทต.
นาคํา 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

2 โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี
ตําบลนาคํา 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

20,000 เชตพ้ืนท่ี ทต.
นาคํา 

สํานักปลดั             

 

 
 



 

                     
                                       ผด. 
๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       ๑.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 โครงการแขงขันกีฬาอุบล

รัตนสัมพันธ 

เพ่ือสงเสริมการเลน

กีฬา การออกกําลังกาย

และเชื่อมความสามัคคี

ของพนักงาน อปท.  

50,000 สถานท่ีท่ี
กําหนด 

งานกีฬา
และ

นันทนาการ 
กอง

การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
 

๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
        (ตอ) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๒ โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันสงกรานต 

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
สืบสานประเพณีทองถ่ิน 

100,000 ทต.นาคํา กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

ผด.       
      ๑. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       ๑.๗ แผนงานงบกลาง 
     
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
      พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 โครงการสนับสนุนเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางขวัญและ
กําลังใจท่ีดีแกผูสูงอายุ 

8,118,000 เขตพ้ืนท่ี
ดําบลนา

คํา 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

๒ โครงการสนับสนุนเบี้ย

ยังชีพผูพิการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางขวัญและ
กําลังใจท่ีดีแกผูพิการ 

1,852,800 เขตพ้ืนท่ี
ดําบลนา

คํา 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

3 โครงการสนับสนุนเบี้ย

ยังชีพผูติดเชื้อเอดส 

เพ่ือชวยเหลือใหผูติดเชื้อ
ไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

30,000 เขตพ้ืนท่ี
ดําบลนา

คํา 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

 
 
 
 
 
 

 
 



 

ผด. 
      ๑. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
        (ตอ) แผนงานงบกลาง 
     
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
    พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการเงินสมทบ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล

นาคํา 

เพ่ือเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
สงเสริมและฟนฟูดาน
สาธารณสุขในชุมชน 

200,000 ทต. นาคํา งานพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

๕ เงินสํารองจาย เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ดานสาธารณภัยกรณี
ฉุกเฉิน การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑,๓๓๓,๕๙๑ ทต. นาคํา สํานักปลดั             

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

 
 

 
 
 
 

  



 

ผด. 
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 
 ๒. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการจดักิจกรรมวัน อปพร. 

แหงชาติ 

เพ่ือรําลึกถึงการจดัตั้ง อปพร. 
และสรางขวัญและกําลังใจให
สมาชิก อปพร. ทต.นาคํา 

10,000 สถานท่ีท่ี
กําหนด 

งานปองกัน
ฯ ทต.นา

คํา 

            

2 โครงการซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั หรือ แผน

ลดอุบัติทางถนน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีมกูชีพ 
กูภัย ในการปฏิบัติงานแบบบูรณา
การ 

10,000 ทต.นาคํา งานปองกัน
ฯ ทต.นา

คํา 

            

3 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

เพ่ือลดการเกิดอุบัตติามทองถนน 
ประชาชนปฏิบัตติามกฎจราจร 

70,000 เขตพ้ืนท่ี 
ทต.นาคํา 

งานปองกัน
ฯ ทต.นา

คํา 

            

4 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

เพ่ือลดการเกิดอุบัตติามทองถนน 
ประชาชนปฏิบัตติามกฎจราจร 

70,000 เขตพ้ืนท่ี 
ทต.นาคํา 

งานปองกัน
ฯ ทต.นา

คํา 

            

5 โครงการพัฒนาระบบบริการ

แพทยฉุกเฉิน (EMS) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมี
มาตรฐานและคณุภาพอยางท่ัวถึง
และเทาเทียม 

150,000 เขตพ้ืนท่ี 
ทต.นาคํา 

งานปองกัน
ฯ ทต.นา

คํา 

            

ผด. 

 

 



 

๒. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
๒.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็ภายในหมูบาน บาน

นาคํา หมูท่ี 1 สายซอย

โรงเรียนนาคํา 

เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงใหมีความสะดวกปลอดภยั
ในการเดินทางสญัจร 
 

100,000 บานนาคํา 
หมูท่ี 1 

กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กภายในหมูบาน บาน

กุดกระหนวน หมูท่ี 3 สายซอย

หนาโรงเรียนกุดกระหนวน  

เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงใหมีความสะดวกปลอดภยั
ในการเดินทางสญัจร 

188,600 บานกุด
กระหนวน 
หมูท่ี 3 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กภายในหมูบาน บาน

หนองไหล หมูท่ี 4 สายซอย

หนาวัดปา 

เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงใหมีความสะดวกปลอดภยั
ในการเดินทางสญัจร 

100,000 บานหนอง
ไหล หมูท่ี 
4 

กองชาง             

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กภายในหมูบาน บาน

สัมพันธ หมูท่ี 7 สายคุมดอน

ยาง 

เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงใหมีความสะดวกปลอดภยั
ในการเดินทางสญัจร 

98,900 บาน
สัมพันธ 
หมูท่ี 7 

กองชาง             

 
 
 
 



 

๒. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู                                                                                                                                ผด. 
 (ตอ)แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กภายในหมูบาน บาน

เลา หมูท่ี 8 สายซอยขางวัด 

เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงใหมีความสะดวกปลอดภยั
ในการเดินทางสญัจร 

100,000 บานเลา 
หมูท่ี 8 

กองชาง             

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กภายในหมูบาน บาน

หนองแวง หมูท่ี 10 สายซอย

สระหนองพุก 

เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงใหมีความสะดวกปลอดภยั
ในการเดินทางสญัจร 

129,800 บานหนอง
แวง หมูท่ี 
10 

กองชาง             

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กภายในหมูบาน บาน

นาคํานอย หมูท่ี 12 สายซอย

ขางวัดนาคํา 

เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงใหมีความสะดวกปลอดภยั
ในการเดินทางสญัจร 

100,000 บานนาคํา
นอย หมูท่ี 
12 

กองชาง             

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓  
         การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
 

๓. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน  
๓.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการสงเสริมสนับสนุน
แนะนํากลุมอาชีพทอพรม
เช็ดเทา 

เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมข้ึน 

20,๐๐๐ เขต
พ้ืนท่ี
ตําบล
นาคํา 

งานพัฒนา
ชุมชน 
 สํานัก
ปลัด   

            

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

 

 



 

            
ยุทธศาสตร ที่ ๔ 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ผด. 
 
     ๔. ภายใตยุทธศาสตร   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 โครงการเมืองสะอาดคนใน
ชาติมีสุข 

เพ่ือรักษาความสะอาด
เรียบรอยในชุมชน สราง
ความสามัคคีในชุมชน 
เพ่ือพัฒนาตําบลใหมี
ความสะอาด เรียบรอย
นาอยู  
1.จัดกิจกรรมสราง
จิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในชมุชน 
2.อบรมใหความรู
เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
3.ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

30,000 เขต
พ้ืนท่ี
ตําบล
นาคํา 

งาน
สุขาภิบาล 
ทต.นาคํา 

            

 
 
 
 
 
 

 



 

ผด. 
    ๔.ภายใตยุทธศาสตร   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
     ๔.๒  แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําหริ
สมเด็จพระเทพราชสดุา สยาม
บรมราชกุมาร ี

-เ พ่ื อสนองพระราชดํ าหริ
สมเด็จพระเทพราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 
-เพ่ือเสริใสรางการมีสวนรวม
ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร ฟ น ฟู 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๕0,๐๐๐ ภายใน
เขตพ้ืนท่ี
ตําบลนา

คํา 

งาน
สุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๔.ภายใตยุทธศาสตร   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน                                                                       ผด. 
       (ตอ)แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๒ โครงการรักษปา รักษนํ้า รัก
แผนดิน 

เ พ่ื อ ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก ใ ห แ ก
ประชาชนในการฟนฟูอนุรักษ
ทรั พย ากร ธ รรมชาติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ต า ม แ น ว
พระราชดําริ 

20,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี
ตําบลนา

คํา 

งานพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ที่ ๕ 
 
 

การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
     แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน                                                                      
 ๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 

ของกิจกรรม 
งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการและทรัพยสิน
อ่ืนๆ 

เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการ 
ปฎิบัติงานใหกับเทศบาลตําบล
นาคํา จํานวน ๑งาน 

108,000 ทต. 
นา
คํา 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สํานักปลัด 

            

๒ โครงการจางเหมาบริการรักษาความ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา หองประชุมพรอมท้ังหองน้ําท้ังหมด 

เพ่ือเปนคาจางเหมาปฎิบัติใหกับ
เทศบาลตาํบลนาคาํ จํานวน ๓ 
งาน 

320,400 ทต. 
นา
คํา 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สํานักปลัด 

      
 
 
 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล                 ผด. 

(ตอ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานท่ัวไป) 
ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 

ของกิจกรรม 
งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓ โครงการจางเหมาบริการดูแลรักษาตนไม สนาม
หญา ตัดก่ิงไม ตัดหญาภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคําและถนนหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือเปนคาจางเหมา
ปฎิบัติใหกับเทศบาล
ตําบลนาคาํ 
จํานวน ๕ งาน 

396,000 ทต.
นาคํา 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สํานักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล           ผด. 
(ตอ)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
ของกิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการจางเหมาบริการขับรถ
สวนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 
6100 ขอนแกน 

เพ่ือเปนคาจางเหมาปฎิบัติงาน
ใหกับเทศบาลตาํบลนาคาํ จํานวน 
๑ งาน 

108,000 ทต.
นาคํา 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สํานักปลัด 

            

๕ โครงการจางเหมาบริการขับรถ
สวนกลาง (รถตู) หมายเลขทะเบียน 
นข 8284 ขอนแกน 

เพ่ือเปนคาจางปฎิบัติของเทศบาล
ตําบลนาคาํ จํานวน ๑งาน 

108,000 ทต.
นาคํา 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สํานักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
(ตอ)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
ของกิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและใหการบริการประชาชน 

300,000 ทต.
นาคํา 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานักปลัด 

            

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
เลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือสงเสริมใหมีการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

20,000 ทต.
นาคํา 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สํานักปลัด 

            

๘ โครงการศูนยชวยเหลือทาง
กฏหมาย 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนในดาน
กฏหมาย 

20,000 ทต.
นาคํา 

งานนิติกร 
สํานักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 



 

 

ผด. 
๕ ภายใตยุทธศาสตร   การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

(ตอ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๙ โครงการแกไข/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ินและ
สรางความโปรงใส 

๔๐,๐๐๐  
ทต.นาคํา  

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

สํานักปลัด 

            

๑๐ โครงการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ินและ
สรางความโปรงใส 

10,000  
ทต.นาคํา  

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

สํานักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
(ตอ)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑๑ โครงการจางเหมาบริการ
งานจัดการดานการเงินการ
คลังของเทศบาลตําบลนา
คํา 

เพ่ือเปนคาจางการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลนา
คํา จํานวน 3 งาน 

292,800 ทต.นาคํา งาน
บริหารงาน
คลัง 
กองคลัง 

            

๑2 โครงการปรับปรุงระบบ
และขอมูลแผนท่ีภาษี 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลนา
คํา 

50,000 ทต.นาคํา งาน
บริหารงาน
คลัง 

กองคลัง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการจางเหมา
บริการขับรถบรรทุกน้ํา 
เพ่ือปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และบริการประชาชน
ในเขตตําบลนาคํา 
หมายเลขทะเบียน ผจ 
๗๔๘๙ ขอนแกน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 
จํานวน ๒ งาน 

216,000 ทต. 
นาคํา 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 
สํานักปลัด 

            

๒ โครงการจางเหมา
บริการเพ่ือชวยเหลือ
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานขับรถบรรทุก
น้ํา (พบักงานดับเพลิง) 
หมายเลขทะเบียน ผจ 
7489 ขอนแกน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
จํานวน ๒ งาน 

180,000 ทต. 
นาคํา 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักปลัด 

            

 

 
 



 

ผด. 
๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
 (ตอ) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจางเหมา
บริการขับรถกูชีพ 
หมายเลขทะเบียน ขง
6142 ขอนแกน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 
จํานวน  ๒ งาน 

216,000 ทต. 
นาคํา 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักปลัด 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๕.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจางเหมา
บริการงานการศึกษา
ระบบสารสนเทศ
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
ทองเท่ียว เทศบาล
ตําบลนาคํา 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 
จํานวน ๑ งาน 

106,800 ทต.นา
คํา 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา 

กองการศึกษา 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล          ผด. 
 (ตอ) แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๒ โครงการจางเหมา
บริการรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

158,400 ทต.นา
คํา 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 

 

            

๓ โครงการจางเหมา
บริการเพ่ือปฏิบัติงาน
และเสริมทักษะความรู
ทางวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

106,800 ศพด.
นาคํา 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
กองการศึกษา 

 

            

 
 
 
 
 
 



 

ผด. 
๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 โครงการจางเหมา
บริการบันทึกขอมูล 
สถิติ กองชาง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

79,200 ทต. 
นาคํา 

กองชาง              

2 โครงการจางเหมา
บริการงานบริการ
ตกแตงและตัดก่ิงไม 
ตัดหญาริมทาง ริมถนน
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลนาคํา 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

79,200 ทต. 
 นาคํา 

กองชาง 
 
 

            

 
 
 

 
 
 



 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                     ผด. 
 (ตอ) แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟาและถนน) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจางเหมา
บริการงานบริการขับ
รถกระเชาไฟฟา เพ่ือ
บริการประชาชน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานและ
บริการประชาชน 

108,000 ทต. 
นาคํา 

กองชาง              

4 โครงการจางเหมา
บริการติดตั้งระบบ
ไฟฟาสาธารณะและ
ซอมบํารุงรักษาไฟฟา
สาธารณะ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

 158,400 ทต. 
 นาคํา 

กองชาง 
 

 

            

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ผด. 

แบบสรุป ผ๐๑  
แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรท่ี ๕ รวมทุกยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.บริหารงาน
ท่ัวไป 

2 120,000 - - - - - - 12 1,773,200 14 1,893,200 

๒.การรกัษา
ความสงบภายใน 

- - 5 310,000 - - - - 3 612,000 8 922,000 

๓.การศึกษา 7 664,713 - - - - - - 3 372,000 10 1,036,713 
๔.สาธารณสุข 
 

๒ ๖๐,000 - - - -   - - ๒ ๖0,000 

๕.สังคม
สงเคราะห 

1 240,000 - - - - - - - - 1 240,000 

๖.เคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - 1 30,000 4 424,800 5 454,800 

๗.สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

2 40,000 - - 1 20,000 - - - - 3 60,000 

๘.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 150,000 - - - - - - - - 2 150,000 

๙.อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - 7 817,300 - - - - - - 7 817,300 

๑๐.การเกษตร - - - - - - 2 70,000 - - 2 70,000 
๑๑.งบกลาง 5 11,534,391 - - - - - - -               - 5 11,534,391 

รวม 21 12,809,104 12 1,127,300 1 20,000 3 100,000 22 3,182,000 59 17,238,404 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒  
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          ยุทธศาสตร ที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผด. 
 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เทศบาลตําบลนาคํา  

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม) 
 

 ๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
        ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑                                      พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ อุดนหนุนศูนยปฏิบัติการ
ในการชวยเหลือประชาขน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ระดับอําเภอ 
 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน 
โดยจายเปนเงินอุดหนุน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนดานสา
ธารณภัยกรณีฉุกเฉิน การ
สงเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโรคตดิตอหรือ
โรคระบาดในทองถ่ิน 

30,000 อําเภอ
อุบลรัตน 

อําเภอ 
อุบล 
รัตน 

 
 

    0       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ผด. 
๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       ๑.๒ แผนงานการการศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

๑ โครงการอาหารเสริม (นม) 

สําหรับเด็กนักเรียนสังกัด 

สพฐ. เขต 4 ขอนแกน 

 

เพ่ือเสริมสราง

โภชนาการท่ีดี

เหมาะสมกับวัยใหแก

เด็กเล็ก 

860,374 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคาํ 

กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ ) เขต 4 

ขอนแกน 

เพ่ือเสริมสราง

โภชนาการท่ีดี

เหมาะสมกับวัยใหแก

เด็กเล็ก 

1,536,000 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคาํ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ผด. 
  

๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 

   
     

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 อุดหนุนโครงการบริจาค
โลหิตเพ่ือชวยเหลือชีวิต
เพ่ือนมนุษย 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
การบริการท่ีดี มี
คุณภาพและมี
มาตรฐานอยางท่ัวถึง
และเทาเทียม 

10,000 อําเภออุบลรตัน งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนพัฒนา 
1 บานนาคํา 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
พัฒนา 1 บานนา

คํา 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

3 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนพัฒนา 
2 บานนาคํา 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
พัฒนา 2 บานนา

คํา 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

 
 
 
 
 



 

ผด. 
๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
           (ตอ) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)   

     
ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนรับอรณุ
ศรีชมช่ืน บานโนนราศร ี

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน 
รับอรุณศรีชม
ช่ืน บานโนน

ราศร ี

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

5 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนรวมพลัง
สามัคคี บานโนนราศร ี

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
รวมพลังสามัคคี 
บานโนนราศร ี

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

      6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนรุงอรณุ 
บานกุดกระหนวน 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
รุงอรุณ บานกุด

กระหนวน 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

7 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนตะวัน
ลับฟา บานกุดกระหนวน 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
ตะวันลับฟา 

บานกุดกระหน
วน 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

               
                                                                                                                                      



 

                                                                                                                                                                             ผด. 
ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
                  (ตอ) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)   

   
     

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนเกษตร
พอเพียง บานหนองไหล 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน 
เกษตรพอเพียง 
บานหนองไหล 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนภูพานคํา 
บานหนองไหล 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
ภูพานคํา บาน

หนองไหล 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

      10 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนหวยคํา
นอย บานหวยคํานอย 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
หวยคํานอย 

บานหวยคํานอย 

งานสขุาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

11 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนพระพุทธ
บาท บานพระพุทธบาท 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
พระพุทธบาท 
บานพระพุทธ

บาท 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

                                                                                                                                  



 

                                                                                                                                                                           ผด. 
ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
                  (ตอ) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)   

   
     

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนรวมใจ
พัฒนา บานเลา 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
รวมใจพัฒนา 

บานเลา  

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

13 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนโพธ์ิแกว
รวมใจพัฒนา บานเลา 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
โพธ์ิแกวรวมใจ
พัฒนา บานเลา 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

      14 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนบูรพาใต 
บานหนองขาม 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
บูรพาใต บาน

หนองขาม 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

15 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนวัดกลาง 
บานหนองขาม 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
วัดกลาง บาน
หนองขาม 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

                                                                                                            



 

                                                                                                                                                                          ผด. 
ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข  
           (ตอ) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)   

   
     

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชนสอง บาน
หนองขาม 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพ
ท่ีดี 

20,000 กรรมการชุมชน สอง 
บานหนองขาม 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

17 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชนปจฉิมรวมใจ 
บานหนองขาม 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพ
ท่ีดี 

20,000 กรรมการชุมชน
ปจฉิมรวมใจ บาน

หนองขาม 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

      18 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชนหนองพุกศรี
วิลัย บานหนองแวง 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพ
ท่ีดี 

20,000 กรรมการชุมชน
หนองพุกศรีวิลัย บาน

หนองแวง 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

19 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชนรวมใจพัฒนา 
บานหนองแวง 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพ
ท่ีดี 

20,000 กรรมการชุมชนรวม
ใจพัฒนา บานหนอง

แวง 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

 
 



 

ผด. 
ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข  
           (ตอ) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)   

   
     

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

20 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชนรุงอรุณ บาน
หนองแวง 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพ
ท่ีดี 

20,000 กรรมการชุมชนรุงอรุณ 
บานหนองแวง  

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

21 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชนประชาชน
แสนสุข บานหนองแวง 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพ
ท่ีดี 

20,000 กรรมการชุมชน
ประชาชนแสนสุข บาน

หนองแวง 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

      22 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชนคุมโนน
สวรรค บานทานตะวัน 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพ
ท่ีดี 

20,000 กรรมการชุมชนคุมโนน
สวรรค บานทานตะวัน 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

23 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชน 1 
(ตะวันออก) บานทานตะวัน 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพ
ท่ีดี 

20,000 กรรมการชุมชน 1 
(ตะวันออก) บาน

ทานตะวัน 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

 
 



 

ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม                                                                                                                                              ผด. 
       ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข            
 (ตอ) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)   

  
     

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนนาคํา
นอย บานนาคํานอย 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
นาคํานอย บาน

นาคํานอย  

งานสขุาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

25 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนหนอง
แวงสวาง บานหนองแวง
ใหม 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
หนองแวงสวาง 
บานหนองแวง

ใหม 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

      26 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนวัดสวาง
อารมณ บานหนองแวงใหม 

เพ่ือใหประชาชน
สุขภาพและคณุภาพท่ี
ดี 

20,000 กรรมการชุมชน
วัดสวางอารมณ 
บานหนองแวง

ใหม 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

     27 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ภารกิจเหลากาชาด จังหวัด
ขอนแกน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ภารกิจเหลากาชาด 
จังหวัดขอนแกน 

20,000 เหลากาชาด 
จังหวัดขอนแกน 

งานสุขาภิบาล 
สํานักปลดั 

            

 



 

 

                                              ผด. 
๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  
       ๑.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑ อุดหนุนโครงการสนับสนุน

การจัดงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญ อําเภออุบลรัตน 

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสืบ
สาน ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

15,000 อําเภออุบล
รัตน 

กองการศึกษา             

๒ อุดหนุนโครงการการจดังาน
รัฐพิธี ราชพิธี อําเภออุบล
รัตน 
 

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสืบ
สาน ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

15,000 อําเภออุบล
รัตน 

กองการศึกษา             

๓ อุดหนุนโครงการสนับสนุน
รวมกิจกรรมจดังานเทศกาล
ไหมนานาชาติ ประเพณีผูก
เสียวและงานกาชาด จังหวัด
ขอนแกน 

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสืบ
สาน ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัด
ขอนแกน 

15,000 จังหวัด
ขอนแกน 

กองการศึกษา             

 
 
 



 

 
 

 
 
 

          
ยุทธศาสตร ที่ ๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 

 
 
 

ผด. 
 
๒. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑ อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

จังหวัดขอนแกน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิในเขตจังหวัด
ขอนแกน 

3๐,๐๐๐ ท่ีทําการ
ปกครอง
จังหวัด

ขอนแกน 

สํานักปลดั 
ทต.นาคํา 

            

2 อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

ในพ้ืนท่ีอําเภออุบลรัตน 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด สามารถควบคุม
สถานการณปญหายาเสพติด
และลดระดับความรุนแรงของ
ปญหาใหไดอยางเห็นผลชัดเจน 

3๐,๐๐๐ ท่ีทําการ
ปกครอง 

อําเภออุบล
รัตน 

สํานักปลดั 
ทต.นาคํา 

            

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

                         แบบสรุป ผ๐๒ 
แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรท่ี ๕ รวมทุกยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.บริหารงาน
ท่ัวไป 

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

๒.การรกัษาความ
สงบภายใน 

1 30,000 - - - - - - - - 1 30,000 

๓.การศึกษา 2 2,396,374 - - - - - - - - 2 2,396,374 
๔.สาธารณสุข 
 

27 530,000 - - - - - - - - 27 530,000 

๕.สังคมสงเคราะห - - - - - - - - - - - - 
๖.เคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
๗.สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

- - 2 60,000       2 60,000 

๘.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

3 45,000 - - - - - - - - 3 45,000 

๙.อุตสาหกรรม
และการโยธา 

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

๑๐.การเกษตร - - - - - - - - - - - - 
๑๑.งบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 3๓ 3,001,374 2 60,000 - - - - - - 35 3,061,374 



 

 
 
 
 

 
. 
 

แบบ ผ.๐๓  
สําหรบัประสานโครงการพฒันา 

องคการบริหารสวนจังหวดั 
 

(ไมมีโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๕  
สําหรบัประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

(ไมมีโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๖  
สําหรบัโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
(ไมมีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗  
บัญชสีรปุโครงการแผนดาํเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘  
บัญชคีรุภัณฑ 

 
(ไมมีรายการครุภัณฑที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                     

     
    

 
 


