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 ผด 02

 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี 2 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า หมู่ท่ี 2 จากท่ีนานายจวง  

เผือดผุด ถึงทางแยกคลอง ยาว 600 เมตรพร้อมโคม

ไฟส่องสว่าง 

180,000 ทต.นาคู กองช่าง

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 โครงการวางท่อระบายน ่า คสล.พร้อม

บ่อพัก หมู่ 11

เพ่ือวางท่อระบายน ่า คสล. ขนาด 1.00 เมตร พร้อม

บ่อพัก ขนาด 1.40 x 1.57เมตร จ่านวน 5 บ่อ จากส่ี

แยกถนนพงษ์พานิชตัดถนนบิณฑครุปต์ถึงถนนพงษ์

พานิชตัดถนนชมะนันท์ หมู่ท่ี 11 ความยาว 109 เมตร

742,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 6

เพ่ือโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ท่ี 6 จากปากทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ ม.6 ถึงบ้านนาง

อนุโลม เพาะเจริญ ขนาด กว้าง 1.60 เมตร ยาว 

27.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื นท่ี คสล. ไม่

น้อยกว่า 43.20 ตร.ม.

23,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

รวม 2 765,000

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2562

เทศบาลต าบลนาคู

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เงินอุดหนุนส่วนราชการ PEA(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)



2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          950,840 ทต.นาคู กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนเทศบาลต่าบลนาคู

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต่าบลนาคู

           50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าจัดซื ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต่าบลนาคู,รร.บ้านาคู,บ้านวังเวียง

         808,640 ทต.นาคู กองการศึกษา

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู ค่าอาหารกลางวันให้แก่

นักเรียน

         968,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวียง ค่าอาหารกลางวัน

ให้แก่นักเรียน

         204,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือด่าเนินงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมคือ 

ประเพณีบุญข้าวจ่ี บุญบั งไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา

         210,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็น ค่ารางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่า

วัสดุและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมจ่าเป็น

         100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต่าบลนาคู

ส่าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมจ่าเป็น

           20,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

รวม 8 3,311,480

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการอบรมเสริมสร้างครอบ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

ครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

รู้เล่ียง ไม่เส่ียงเอดส์ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

สภาเด็กและเยาวชน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  เช่น 

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน  ค่าใช้

สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจ่าเป็น  

30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

5 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 60,000 โรงเรียน กองสวัสดิการ

ปัญหายาเสพติด ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ในเขต ทต.นาคู

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

6 โครงการอบรมสัมมนาและ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

พัฒนาสตรี ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

7 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการ

ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และผู้ไร้ท่ีพ่ึง ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

8 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

สร้างจิตส่านึกความเป็นไทย ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

9 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 80,000 วัดนาคูเหนือ กองสวัสดิการ

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

10 โครงการสร้างความรู้รักสามัคคี เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

ของประชาชนในชุมชน ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

11 โครการแข่งขันกีฬาและ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

นันทนาการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

และผู้ป่วยเอดส์ ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

รวม 11 400,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สัมพันธ์

เพ่ือใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ และอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมจ่าเป็น

60,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลนาคูคัพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ 

ค่าสถานท่ี ค่าบริการ เคร่ืองเสียงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเหมาะสมจ่าเป็น

50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ 

ค่าสถานท่ี ค่าบริการ เคร่ืองเสียงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเหมาะสมจ่าเป็น

40,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ่าเป็น

100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีเจ้าปู่ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ่าเป็น

30,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ่าเป็น

60,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

รวม 6 340,000

2.4 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการน ่ามันทอดซ ่าและถุงพลาสติก

แลกไข่

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

5,000             ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

2 โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

5,000             ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพ่ือใช้จ่ายจัดซื อ ค่าวัสดุการแพทย์และค่า

ด่าเนินการอ่ืนส่าหรับโครงการตามความเหมาะสม

และจ่าเป็น

30,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

5,000             ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

โครงการพระราชด่าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด่าริ

ด้านสาธารณสุข

160,000         ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

6 อุดหนุนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะอุดหนุนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ 10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 6 215,000

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิต 

การบริโภคและการบริการท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

2 โครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมพื นท่ีสี

เขียวในเขตเทศบาล

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการจัดการขยะต้นทาง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการจัดการน ่าเสียในชุมชน เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

มลพิษทางอากาศ

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ่าเป็น

15,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 6 65,000

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ขุดลอกรางระบายน ่าในเขตเทศบาล

ต่าบลนาคู

เพ่ือจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน ่า ท่ีตื นเขิน

เน่ืองจากการทับถมของดินตามถนนและรางะบายน ่า

ในเขตเทศบาลต่าบลนาคู

150,000 ในเขตทต.นาคู กองช่าง/กอง

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 1 150,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ  5,000             ทต.นาคู ส่านักปลัด

วันท่ี  24 เมษายน วันเทศบาล วันท่ี 24 เมษายน 

2 โครงการเทศบาลต่าบลนาคู เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 8,000             ทต.นาคู ส่านักปลัด

เคล่ือนท่ี เผยแพร่ รวมทั งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

จ่าเป็น ส่าหรับโครงการ

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 10,000           ทต.นาคู ส่านักปลัด

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เผยแพร่ รวมทั งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

12 สิงหาคม จ่าเป็น ส่าหรับโครงการ

4 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 10,000           ทต.นาคู ส่านักปลัด

พรรษา 28 กรกฎาคม เผยแพร่ รวมทั งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

จ่าเป็น ส่าหรับโครงการ

5 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 10,000           ทต.นาคู ส่านักปลัด

เผยแพร่ รวมทั งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

จ่าเป็น ส่าหรับโครงการ

6 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน เพ่ือใช้เป็น" สถานท่ีกลาง" 20,000           ทต.นาคู ส่านักปลัด

ท้องถ่ิน

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท่า

แผนชุมชนและประชาคม ทบทวน

แผนพัฒนาส่ีปี เทศบาลต่าบลนาคู

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการส่งเสริม

สนับสนุน การจัดท่าแผนชุมชนและประชาคม 

ทบทวนแผนพัฒนาส่ีปี  เทศบาลต่าบลนาคู เช่น ค่า

วัสดุ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ตามความจ่าเป็น 

10,000           ทต.นาคู ส่านักปลัด

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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 โครงการจัดท่าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส่าหรับการ 250,000         ทต.นาคู กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน จัดท่าปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ

อ่ืนๆท่ีจ่าเป็น

9 โครงการบริการประชาชนและเพ่ิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส่าหรับการ 15,000           ทต.นาคู กองคลัง

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ บริการประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพและอ่ืนๆท่ีจ่าเป็น

รวม 9 338,000

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการวัน อปพร. เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสมและจ่าเป็น

6,000             ทต.นาคู ส่านักปลัด

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสมและจ่าเป็น

5,000             ทต.นาคู ส่านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมความรู้การระงับ

อัคคีภัยเบื องต้นแก่ประชาชนและ

นักเรียน ในเขตเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสมและจ่าเป็น

15,000           ทต.นาคู ส่านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทน อปพร.และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม

เหมาะสมและจ่าเป็น

10,000           ทต.นาคู ส่านักปลัด

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทน อปพร.และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม

เหมาะสมและจ่าเป็น

10,000           ทต.นาคู ส่านักปลัด

รวม 5 46,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



 ผด 02

 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1)จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000              ทต.นำคู ส ำนักปลัด

2)เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300               ทต.นำคู ส ำนักปลัด

รวม 1 20,300             

    1.2 แผนงานการศึกษา

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน               32,000 ทต.นำคู กองกำรศึกษำ

2) เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์

               8,600 ทต.นำคู กองกำรศึกษำ

รวม 1 40,600             

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2562

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2562

เทศบาลต าบลนาคู

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร



    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ประมวลผล

22,000 ทต.นำคู กองช่ำง

2) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์

4,300 ทต.นำคู กองช่ำง

รวม 1 26,300             

2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1) ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ 11,000              ทต.นำคู กองคลัง

2) ตู้เหล้กแบบ 4 ล้ินชัก จ ำนวน 2 ตู้ 15,800              ทต.นำคู กองคลัง

รวม 1 26,800             

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือโคมไฟแบบหลังเต่ำพร้อม

อุปกรณ์ครบชุด จ ำนวน 30 ชุด

150,000 ทต.นำคู กองช่ำง

รวม 1 150,000           

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูล

ฝอย แบบอัดท้ำย จ ำนวน 1 คัน

2,400,000 ทต.นำคู  กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 2,400,000        

5. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

    5.1 แผนงานการพาณิชย์

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 ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจัดซ้ือท่อประปำเหล็ก ขนำด 6 น้ิว 

อย่ำงหนำคำดสีน้ ำเงิน  จ ำนวน 1 ท่อน

4,000               ทต.นำคู กองกำรประปำ

รวม 1 4,000              

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



 

 

แผนงาน

จ านวน

โครงการ

ท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย

ละของ

โครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด

1.1 ยุทศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.82 180,000 3.10

      1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.64 765,000 13.17

รวม 3 5.45 945,000 16.26

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

      2.1 แผนงานการศึกษา 8 14.55 3,311,480 56.99

     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแขงของชุมชน 11 20.00 400,000 6.88

     2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 10.91 340,000 5.85

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 6 10.91 215,000 3.70

รวม 31 56.36 4,266,480 73.43

3.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

      3.1 แผนงานสาธารณสุข 6 10.91 65,000 1.12

      3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.82 150,000 2.58

รวม 7 12.73 215,000 3.70

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองช่าง/กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองช่าง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยด าเนินการ

ส่วนท่ี  2 ผด 01

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 



 

 

แผนงาน

จ านวน

โครงการ

ท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย

ละของ

โครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

ส่วนท่ี  2 ผด 01

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

      4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 16.36 338,000 5.82

      4.2 แผนงานการรักาความสงบภายใน 5 9.09 46,000 0.79

รวม 14 25.45 384,000 6.61

รวมท้ังส้ิน 55 100.00 5,810,480 100.00

 

ส านักปลัดเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล



 

 

แผนงาน

จ านวน

โครงการ

ท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย

ละของ

โครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

ส่วนท่ี  2 ผด 01

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 




