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คำนำ 
 
 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นแผนการดำเนินงานจัดทำขึ้น
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลนาคูในการดำเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบการจัดทำแผน
ดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงผู้นำ
ชุมชนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคูคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดำเนินงานนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสำหรับผู้รับบริการทุกท่านต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

1. ลักษณะของแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลนาคู 
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาคู  ดำเนินการตามเทศบัญญัติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ซึ่งถือตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยนำเอาแผนงานโครงการมาจากความต้องการของประชาชนจาก
การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล แผนงานนโยบายของกลุ่มอำเภอ จังหวัด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน  
ตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพ่ือเทศบาลจะได้มีกรอบแนวทาง  ช่วง-ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเตรียมการทุกกอง/ฝ่าย  เป็นผลดีต่อองค์กรและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ แสดงถึงรายละเอียด ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม  สนองตอบ
แผนพัฒนาของเทศบาลเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน   

เทศบาลตำบลนาคู ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาคูโดยได้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ดำเนินการตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลนาคู โดยทบทวนโครงการในปีที่ผ่านมาถือ
หลักการพัฒนาเร่งด่วน คัดเลือกปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยความร่วมมือจากสมาชิกสภา
เทศบาล  กลุ่มองค์กรภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาคูร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการ
เร่งด่วนของการพัฒนาชุมชนและเห็นชอบกับเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พร้อมจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้เทศบาลตำบลนาคูดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดเวลา  บุคลากรและงบประมาณ และทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีหลักการ แนวทาง  โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 ตรงตามความต้องการของประชาคมชุมชนตำบลนาคูซึ่งจะเป็นหลักท่ีใช้ในการพิจารณาจัดทำเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือเพ่ิมเติมในแต่ละปีต่อไปโดยแยกเป็นข้อได้ดังนี้ 

1. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาของ เทศบาลตำบลนาคู  
2. ใช้เป็นเครื่องมือประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น 
3. เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  
4. เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริการโดยประชาชน, 

สภาเทศบาลตำบลนาคู และอำเภอ 
5. นำไปใช้ในการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู  

 
 
 
 



 

 

แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

1.1 ยุทศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.79 500,000 9.03

รวม 1 1.79 500,000 9.03

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

      2.1 แผนงานการศึกษา 10 17.86 3,475,900 62.78

     2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 10.71 350,000 6.32

     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 19.64 350,000 6.32

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 6 10.71 221,000 3.99

รวม 33 58.93 4,396,900 79.41

3.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

      3.1 แผนงานสาธารณสุข 6 10.71 55,000 0.99

รวม 6 10.71 55,000 0.99

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

      4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 19.64 549,000 9.92

หน่วยรับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส่วนท่ี  2

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัดเทศบาล/กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

แบบ ผด. 01
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แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หน่วยรับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส่วนท่ี  2 แบบ ผด. 01

      4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 8.93 36,000 0.65

รวม 16 28.57 585,000 10.57

รวมท้ังส้ิน 56 100.00 5,536,900 100.00
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 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 ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ เพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริการ

จัดการขยะพร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ 

โดยก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ  ขนาดกว้าง 8 

เมตร. ยาว 21 เมตร สูง 6 เมตร. ส าหรับเป็นสถานท่ี

เทขยะมูลฝอย. คัดแยกขยะก่อนน าเข้าสู่เตาเผาขยะ.

และเป็นท่ีติดต้ังเตาเผาขยะ

         500,000 ทต.นาคู กองช่าง

รวม 1 500,000

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 1,041,500       ทต.นาคู กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนเทศบาลต าบลนาคู

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลนาคู

           50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาคู

291,200         ทต.นาคู กองการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563

เทศบาลต าบลนาคู

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

4



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 ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่ รร.บ้านาคู 488,800         ทต.นาคู กองการศึกษา

5 ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่ รร.บ้านวังเวียง 114,400         ทต.นาคู กองการศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู ค่าอาหารกลางวันให้แก่

นักเรียน
         940,000

ทต.นาคู กองการศึกษา

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวียง ค่าอาหารกลางวัน

ให้แก่นักเรียน
220,000         

ทต.นาคู กองการศึกษา

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมคือ 

ประเพณีบุญข้าวจ่ี บุญบ้ังไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา
210,000         

ทต.นาคู กองการศึกษา

9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็น ค่ารางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่า

วัสดุและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น

         100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

10 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลนาคู

ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น

           20,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

รวม 10 3,475,900

2.2 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

เหมาะสมจ าเป็น

50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลนาคูคัพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ 

ค่าสถานท่ี ค่าบริการ เคร่ืองเสียงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเหมาะสมจ าเป็น

50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

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

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ 

ค่าสถานท่ี ค่าบริการ เคร่ืองเสียงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเหมาะสมจ าเป็น

40,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีเจ้าปู่ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

60,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

รวม 6 350,000

2.3 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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

สภาเด็กและเยาวชน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  เช่น 

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน  ค่าใช้

สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจ าเป็น  

30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

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

ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

5 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้

 ผู้ยากจน และผู้ไร้ท่ีพ่ึง
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

 และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานท่ี 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความเหมาะสม

30,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการ

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้าง

จิตส านึกความเป็นไทย

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

 และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานท่ี 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความเหมาะสม

30,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการ

7 โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาสตรี เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

 และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานท่ี 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความเหมาะสม

30,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการ

8 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 60,000 วัดนาคูเหนือ กองสวัสดิการ

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

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

ของประชาชนในชุมชน ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

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

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

นันทนาการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

และผู้ป่วยเอดส์ ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

11 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาคู เพ่ืออุดหนุนโครงการต่อต้านยาเสพติดยุติความ

รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

30,000 สภ.นาคู กองสวัสดิการ

รวม 11 350,000

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 โครงการอบรมหลักสูตรการดูแล

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว 

ส าหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

5,000             ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ

ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

ปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพ่ือใช้จ่ายจัดซ้ือ ค่าวัสดุการแพทย์และค่า

ด าเนินการอ่ืนส าหรับโครงการตามความเหมาะสม

และจ าเป็น

36,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ
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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 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

5,000             ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการน้ ามันทอดซ้ าและถุงพลาสติก

แลกไข่

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

5,000             ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข

160,000         ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 6 221,000

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

เหมาะสมจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการน้ าหมักรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

5,000             ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ
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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 โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวในเขตเทศบาล

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการจัดการขยะต้นทาง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการจัดการน้ าเสียในชุมชน เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 6 55,000

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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  5,000             ทต.นาคู ส านักปลัด

วันท่ี  24 เมษายน วันเทศบาล วันท่ี 24 เมษายน 

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ การ

เลือกต้ัง

280,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

3 โครงการเทศบาลต าบลนาคู เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 8,000             ทต.นาคู ส านักปลัด

เคล่ือนท่ี เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

จ าเป็น ส าหรับโครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 10,000           ทต.นาคู ส านักปลัด

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

12 สิงหาคม จ าเป็น ส าหรับโครงการ

5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 10,000           ทต.นาคู ส านักปลัด

พรรษา 28 กรกฎาคม เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

จ าเป็น ส าหรับโครงการ

6 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 10,000           ทต.นาคู ส านักปลัด

เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

จ าเป็น ส าหรับโครงการ

7 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวัน

สวรรคต

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู ส านักปลัด

8 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือใช้เป็น

 "สถานท่ีกลาง"

20,000           ทต.นาคู ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท า

แผนชุมชนและประชาคม ทบทวน

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม

สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชนและประชาคม 

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลนาคู เช่น 

ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

10,000           ทต.นาคู ส านักปลัด

10 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส าหรับ

การจัดท าปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

และอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

171,000         ทต.นาคู กองคลัง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

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

11 โครงการบริการประชาชนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส าหรับ

การบริการประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพและอ่ืนๆท่ี

จ าเป็น

15,000           ทต.นาคู กองคลัง

รวม 11 549,000

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

เหมาะสมและจ าเป็น

6,000             ทต.นาคู ส านักปลัด

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสมและจ าเป็น

5,000             ทต.นาคู ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมความรู้การระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่ประชาชนและ

นักเรียน ในเขตเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสมและจ าเป็น

5,000             ทต.นาคู ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทน อปพร.และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม

เหมาะสมและจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู ส านักปลัด

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทน อปพร.และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม

เหมาะสมและจ าเป็น

10,000           ทต.นาคู ส านักปลัด

รวม 5 36,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12



 

 

 

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) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน

จ านวน 1 เคร่ือง

17,000              ทต.นาคู ส านักปลัด

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 2,600               ทต.นาคู กองคลัง

รวม 2 19,600             

    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) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ือง

44,000              ทต.นาคู กองการศึกษา

รวม 1 44,000             

    1.3 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

22,000              ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 22,000             

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563

เทศบาลต าบลนาคู

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02/1
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    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000              ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 16,000             

    1.5 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) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

22,000              ทต.นาคู กองช่าง

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2) เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง

4,300               ทต.นาคู กองช่าง

รวม 2 26,300             

2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

    2.1 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1) เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง 14,000              ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 14,000             

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
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3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

    3.1 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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1) รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน 56,000              ทต.นาคู ส านักปลัด

รวม 1 56,000             

    3.2 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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1) รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน 56,000              ทต.นาคู กองการประปา

รวม 1 56,000             

4. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน

    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 ครุภัณฑ์อ่ืน 1) เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จ านวน

 1 เคร่ือง

2,300,000          ทต.นาคู กองช่าง

รวม 1 2,300,000        

    4.2 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 1) จัดซ้ือฟุตวาล์ว 6 น้ิว จ านวน 2 อัน 34,000              ทต.นาคู กองการประปา

รวม 1 34,000             

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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