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ค ำน ำ 

 
 แผนด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลนำคู ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เป็นแผนกำรด ำเนินงำนจัดท ำขึ้นตำม 
 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบำลต ำบลนำคู ในกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบกำรจัดท ำแผน
ด ำเนินงำนได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนทั้งส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงผู้น ำ
ชุมชนคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคูคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคู 
 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนด ำเนินงำนนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรประชำชน
ที่มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลส ำหรับผู้รับบริกำรทุกท่ำนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลนำคู 

แผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลนำคู  ด ำเนินกำรตำมเทศบัญญัติ  ประจ ำปีงบประมำณ  2560 
ซึ่งถือตำมแนวทำงแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคูสำมปี โดยน ำเอำแผนงำนโครงกำรมำจำกควำม

ต้องกำรของประชำชนจำกกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล แผนงำนนโยบำยของกลุ่มอ ำเภอ จังหวัด เพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของชุมชน  ตอบสนองควำมต้องกำรประชำชนอย่ำงแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือเทศบำลจะได้มีกรอบแนวทำง  ช่วง-ระยะเวลำใน
กำรปฏิบัติงำน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนกำรเตรียมกำรทุกกอง/ฝ่ำย  เป็นผลดีต่อองค์กรและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร แสดงถึงรำยละเอียด ผู้รับผิดชอบในแต่ละงำน/โครงกำร/กิจกรรม  สนองตอบ
แผนพัฒนำของเทศบำลเพื่อพัฒนำเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน   

เทศบำลต ำบลนำคู ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลนำคูโดยได้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงแผนพัฒนำสำมปีเทศบำลต ำบลนำคู โดยทบทวนโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำถือ
หลักกำรพัฒนำเร่งด่วน คัดเลือกปัญหำ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ โดยควำมร่วมมือจำกสมำชิกสภำ
เทศบำล  กลุ่มองค์กรภำยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลนำคูร่วมแสดงควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร
เร่งด่วนของกำรพัฒนำชุมชนและเห็นชอบกับเทศบัญญัติ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  พร้อมจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2560  เพ่ือถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
4. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้เทศบำลต ำบลนำคูด ำเนินกำรพัฒนำท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประหยัดเวลำ  บุคลำกรและงบประมำณ และท ำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีหลักกำร แนวทำง  โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคูสำมปี แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำคมชุมชนต ำบลนำคูซึ่งจะเป็นหลักท่ีใช้ในกำรพิจำรณำ
จัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  หรือเพ่ิมเติมในแต่ละปีต่อไปโดยแยกเป็นข้อได้ดังนี้ 

1. ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำของ เทศบำลต ำบลนำคู  
2. ใช้เป็นเครื่องมือประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนอื่น 
3. เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือควำมเข้มแข็งของชุมชน  
4. เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำนของผู้บริกำรโดยประชำชน, 

สภำเทศบำลต ำบลนำคู และอ ำเภอ 
5. น ำไปใช้ในกำรติดตำมประเมินผลแผนกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคู 



 



 ผด 2
 
 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา         1.  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน ้าในเขตเทศบาล เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน
                                           2.  มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและประปาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  
                                           3.  มีผังเมืองรวมภายในเขตเทศบาลใช้อย่างมีคุณภาพ

    1.1   แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน ้า 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  จากท่ีนานายใคร  ใจคุ้มเก่า ถึงนานายพันด้วย   486,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  2 จรัสแผ้ว  ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว 200  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 800  
ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากอุมาพรรีสอร์ท นายวสันต์  นิลนวล ถึงท่ีนา  499,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  6 ด.ต.ประดิษฐ์  ปัตลา   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 840  ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ก่อสร้างอาคารศาลา ขนาด กว้าง  7  เมตร  100,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
พักญาติ หมู่ท่ี 6 ยาว 10.50 เมตร หรือมีพื นท่ี คสล.

ไม่น้อยกว่า 73.50  ตารางเมตร
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า   จากบ้านนางสัมฤทธ์ิ นาครินทร์ ถึง บ้านนายเวชิน   123,300 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี  7 เครือไชย ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 76 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

พ.ศ. 2560
หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ. 2559

                                                                              บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                          
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลต าบลนาคู

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ



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 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  จากข้างบ้านนายบุญกอง  ประคองสุข ถึงข้างบ้าน  321,400 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

หมู่ท่ี 9 นายสุพรรณ  จิตเหล่ือม ทั ง 2 ฝ่ัง ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 216 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.40 เมตร
และซ่อมแซม ถนน คสล.พื นท่ี 6.00  ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากหน้าร้านช่างเสก ถึง ถนนธนะรัชต์ ขนาดกว้าง 5 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  11 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง  272,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

คสล.พื นท่ี 8.00  ตารางเมตร  หรือมีพื นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 458.00  ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม ข้างร้านกบโลงไทย จากท่ีนานางสอง  ภูดี ถึง ท่ีนา  130,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
ลงลูกรัง  หมู่ท่ี  10 นายสาคร  กลัดกันแสง ขนาดกว้าง 4  เมตร  

ยาว 305  เมตร หนา 0.55 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 671.00  ลบ.ม. และลงลูกรังเสริมผิว
จราจร กว้าง 4  เมตร  ยาว  305  เมตร  
หนา 0.30 เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 366  ลบ.ม.

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2   แนวทางบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตบริการ  -ไม่มี  -

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ
หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.3  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาระบบประปา 

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 จัดซื อเคร่ืองตัดคอนกรีต เคร่ืองตัดคอนกรีต จ้านวน  1 ชุด 40,000 ทต.นาคู กองการประปา
2 จัดซื อมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า  จ้านวน 1 ตัว 50,000 ทต.นาคู กองการประปา
3 จัดซื อเคร่ืองจ่ายสารส้ม เคร่ืองจ่ายสารส้มพร้อมถังผสม  จ้านวน  1 ชุด 45,000 ทต.นาคู กองการประปา

พร้อมถังผสม  
4 จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าชนิดหอยโข่ง    เคร่ืองสูบน ้าชนิดหอยโข่ง     จ้านวน  1 ตัว 40,000 ทต.นาคู กองการประปา

จ้านวน  1 ตัว

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.4  แนวทางส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน  - ไม่มี  -

พ.ศ. 2560
ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ. 2559



2.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา                1.  ส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาลสู่มาตรฐานอย่างท่ัวถึง
                                                   2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                                                   3.  ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและป้องกันภัยจากยาเสพติด
                                                   4.  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพไร้ท่ีพ่ึง ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
                                                   5.  ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง
                                                   6.  ส่งเสริม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและการกีฬา
                                                   7.  พัฒนาแหล่งน ้าสู่การท่องเท่ียว พักผ่อนหย่อนใจ
                                                   8.  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชน

    2.1  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถ่ิน

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ศพด. จ้านวน 117  772,200 ศพด.ทต.นาคู กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา คนละ  20  บาท รวม 245   วัน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต้าบลนาคู 50,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา

การเรียนรู้เทศบาลต้าบลนาคู ทต.นาคู
3 อุดหนุนค่าใช้จ่ายตาม เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารการศึกษา 30,000 รร.นาคูพัฒนาฯ กองการศึกษา

โครงการบริหารการศึกษา เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารการศึกษา 974,000 รร.บ้านนาคู
เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารการศึกษา 240,000 รร.บ้านวังเวียง

4 จัดซื ออาหารเสริม (นม)  - ศพด.เทศบาล จ้านวน 117 คน ๆละ 7.37  บาท  ศพด.ทต.นาคู กองการศึกษา
จ้านวน 260   วัน (224,200 )
 - ร.ร.บ้านนาคู จ้านวน 236 คน ๆละ 7.37 บาท  ร.ร.บ้านนาคู
จ้านวน 260  วัน  (452,500 )
 - ร.ร.บ้านวังเวียง  จ้านวน 55  คน ๆละ 7.37 บาท  ร.ร.บานวังเวียง
จ้านวน 260 วัน (105,500 )

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

หน่วยด้าเนินการ



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 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมประจ้าปี  50,000 พื นท่ีในเขต กองการศึกษา

เทศบาลต้าบลนาคู เช่นบุญข้าวจ่ี ทต.นาคู
6  โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงาน 120,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

ในเขตเทศบาลต้าบลนาคู
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 ศพด.ทต.นาคู กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต้าบลนาคู
ต้าบลนาคู

8 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ให้เด็กเล็กระหว่าง ศพด.ในเขต 30,000 ศพด.ในเขต กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ อ้าเภอนาคู อ้าเภอนาคู

9 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนในเขต ทต.นาคู 50,000 ร.ร.ในเขต กองการศึกษา
นาคูคัพ ครั งท่ี 37 ทต.นาคู

10 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้ด้ารง 300,000 อ่างเก็บน ้า กองการศึกษา
ลอยกระทง สืบต่อไป ห้วยมะโน

11 โครงการจัดงานประเพณีเจ้าปู่ เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้ด้ารง 100,000 หอเจ้าปู่นาคู กองการศึกษา
สืบต่อไป

12  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้ด้ารง 60,000 ลานตลาดสด กองการศึกษา
สืบต่อไป ทต.นาคู

13 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้ด้ารง 100,000 ลานตลาดสด กองการศึกษา
เข้าพรรษา สืบต่อไป ทต.นาคู

14 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั งไฟ เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้ด้ารง 60,000 ในเขต ทต.นาคู กองการศึกษา
สืบต่อไป  

15 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม เพ่ือแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติปฏิบัติธรรม 5,000 วัดในเขต กองการศึกษา
พระเกียรติ  5 ธันวาคม ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาล ทต.นาคู

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ
หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



    2.2   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชน

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 โครงการอบรมสัมมนาและ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของสตรี 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

พัฒนาสตรี

    2.3   แนวทางการสังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง

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 โครงการอบรมเสริมสร้าง เพ่ือสร้างความรู้ เก่ียวกับการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 20,000 หมู่บ้านในเขต กองสวัสดิการสังคม

ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ทต.นาคู
2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันรู้ เพ่ือสร้างความรู้ เก่ียวกับการเอดส์ 20,000 หมู่บ้านในเขต กองสวัสดิการสังคม

เล่ียงไม่เส่ียงเอดส์ ทต.นาคู
3 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
4 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส 50,000 หมู่บ้านในเขต กองสวัสดิการสังคม

ผู้ยากไร้ผู้ยากจนและผู้ไร้ท่ีพ่ึง ผู้ยากไร้ ยากจนและผู้ไร้ท่ีพ่ึง ทต.นาคู
5 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตส้านึก 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

สร้างจิตส้านึกความเป็นไทย ความเป็นไทย
6 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 80,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม
7 โครงการสร้างความรู้รักสามัคคี เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

ของประชาชนในชุมชน
8  โครงการแข่งขันกีฬาและ แข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

นันทนาการผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ป่วยเอดส์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ
หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ
ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2560
หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ. 2559

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560



    2.4   แนวทางการป้องกันยาเสพติดในชุมชน

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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 20,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

ยาเสพติด ยาเสพติด

    2.5   แนวทางการป้องกันยาเสพติดในชุมชน  - ไม่มี -

    2.6   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  การอนามัยและเด็กในชุมชน

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 โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารส่งเสริมด้านการสุขาภิบาลอาหารเพ่ือความปลอดภัย 10,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

ของผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม
2 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม ควบคุมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

สุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม
3 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ส่งเสริมด้านการสุขาภิบาลอาหารเพ่ือความปลอดภัย 10,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

ของผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม
4 อุดหนุนค่าด้าเนินงานในการพัฒนา อุดหนุนค่าด้าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข 60,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

งานสาธารณสุขมูลฐานในพื นท่ี มูลฐานในพื นท่ีเขตชุมชน/หมู่บ้าน และส่ิงแวดล้อม
เขตชุมชน/หมู่บ้าน

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา            1.  บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
                                               2.  ก้าจัดขยะและบ้าบัดน ้าเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาล
                                               3.  ชุมชนน่าอยู่ น่ามองภูมิทัศน์สวยงาม

    3.1   แนวทางการบริหารจัดการขยะ

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 โครงการจัดการขยะต้นทาง เพ่ือการบริการจัดการขยะ 10,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

    3.2  การบริหารจัดการน ้าทิ ง น ้าเสีย 

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 โครงการส่งเสริมการบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือส่งเสริมการบ้าบัดน ้าเสียในครัวเรือน 15,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

ในครัวเรือน และส่ิงแวดล้อม

    3.3  แนวทางการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน  

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 โครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 15,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
2 โครงการรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 15,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

โลก และส่ิงแวดล้อม

    3.4  แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล - ไม่มี -

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

หน่วยด้าเนินการ

หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ



4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา             1. ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                               2.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
                                               3.  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
                                               4.  พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพ
                                               5.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม้่าเสมอ

    4.1    แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

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 โครงการวันเทศบาล  เพ่ือให้พนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้างร่วมบ้าเพ็ญ 10,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด

วันท่ี  24  เมษายน ประโยชน์และเห็นความส้าคัญของวันเทศบาล
2 โครงการเลือกตั งผู้บริหารและ เพ่ือเลือกตั งผู้บริหารและสมาชิกสภา 100,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลนาคู เทศบาลต้าบลนาคู
3 จัดซื อเคร่ืองMikrotik (ไมโครติก) เคร่ืองMikrotik (ไมโครติก) จ้านวน 2 ชุด 60,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด
4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ประสานแผนพัฒนา 20,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด

นาคู องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
การจัดซื อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ้าเภอและศูนย์ Internet ต้าบลระดับอ้าเภอ

5 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอนาคูโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 3,000 อ.นาคู ส้านักปลัด
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 30,000 อ.นาคู ส้านักปลัด
พระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม

ล้าดับท่ี หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชนและ 30,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด

จัดท้าแผนชุมชนและประชาคม ประชาคม
7 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือส่งเสริมความรู้เก่ียวกับแผนท่ีภาษีและทะเบียน 10,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด

ทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
8 จัดซิ อเคร่ืองเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ 17,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด

ชนิด LED สี  จ้านวน  1  เคร่ือง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
   4.2  แนวทางพัฒนาบุคลากร - ไม่มี -

   4.3  แนวทางการักษาความสงบภายใน

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 โครงการวันสถาปนา อปพร. เพ่ือให้เห็นความส้าคัญของวันสถาปนาอาสาสมัคร 10,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด

ป้องกันฝ่ายพลเรือน
2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้ฝึกซ้อมแผนป้องกันและช่วยเหลือ 6,000 พื นท่ีในเขต ส้านักปลัด

ระงับอัคคีภัย ผู้ประสบภัย ทต.นาคู
3 โครงการส่งเสริมความรู้การระงับ เพ่ือแนะน้าและสาธิตการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือในการ 5,000 พื นท่ีในเขต ส้านักปลัด

อัคคีภัยเบื องต้นแก่ประชาชน ดับเพลิงเบื องต้นแก่ประชาชน ทต.นาคู
4 จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั ง 10,000 ทต.นาคู ส้านักปลัด

พร้อมอุปกรณ์ติดตั ง จ้านวน 1 ชุด
5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด จัดตั งด่านเพ่ืออ้านวยความสะดวกรักษาความสงบ 20,000 พื นท่ีในเขต ส้านักปลัด

ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงปีใหม่ ทต.นาคู

หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด จัดตั งด่านเพ่ืออ้านวยความสะดวกรักษาความสงบ 20,000 พื นท่ีในเขต ส้านักปลัด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทต.นาคู

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ
หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



ผด 2





















 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จ านวน
โครงการ

ท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

      1. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 7 12.07 1,931,700 29.89
      2. บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า  -  -  -  - 
      3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา 4 6.90 175,000 2.71
      4.  ส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  -  -  -  - 

รวม 11 18.97 2,106,700 32.60
2)  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
      1.  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถ่ิน 15 25.86 3,499,200 54.15
      2.  การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชน 1 1.72 30,000 0.46
      3.  การสังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 8 13.79 290,000 4.49
      4.  การป้องกันยาเสพติดในชุมชน 1 1.72 20,000 0.31
      5.  การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว - - - -
      6.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การอนามัยแม่และเด็กในชุมชน 4 6.90 110,000 1.70

รวม 29 50.00 3,949,200 61.12

ผด 1

 - 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองการประปา

 - 

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

ส่วนท่ี  2

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

 - 

หน่วยด าเนินการ

กองช่าง

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

 



 

  

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จ านวน
โครงการ

ท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด

3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
      1. การบริหารจัดการขยะ 1 1.72 10,000 0.15
      2.  การบริหารจัดการน้ าเสีย 1 1.72 15,000 0.23
      3.  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 2 3.45 30,000 0.46
      4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล  -  -  -  - 

รวม 4 6.90 55,000 0.85
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  
      1. การบริหารและพัฒนาองค์กร 8 13.79 280,000 4.33
      2.  การพัฒนาบุคลากร  -  -  -  - 
      3.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การรักษาความสงบภายใน) 6 10.34 71,000 1.10

รวม 14 24.14 351,000 5.43
รวมท้ังส้ิน 58 100 6,461,900 100

 

หน่วยด าเนินการ

ส านักปลัด

ผด 1

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

-

ส านักปลัด

 -

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

ส่วนท่ี  2



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 


