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เทศบาลตำบลนาค ู อำเภอนาคู 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 



คำนำ 

 

 แผนดำเนนิงานเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแผนการดำเนินงาน

จัดทำขึ้นตามเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัตงิานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลนาคูในการดำเนินการในพืน้ที่รับผิดชอบ

การจัดทำแผนดำเนนิงานไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการในพืน้ที่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใกลเ้คียงผู้นำชุมชนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู

 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคูหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนดำเนินงานนีจ้ะเกิดประโยชน์

สูงสุดในการบรหิารจัดการ การบรกิารประชาชนที่มีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผลสำหรับผู้รับบริการ

ทุกท่านต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1. ลักษณะของแผนดำเนนิงานเทศบาลตำบลนาคู 

แผนการดำเนนิงานเทศบาลตำบลนาคู  ดำเนนิการตามเทศบัญญัติ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ซึ่งถือตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น โดยนำเอาแผนงานโครงการมาจากความ

ต้องการของประชาชนจากการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล แผนงานนโยบายของกลุ่มอำเภอ จังหวัด 

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน  ตอบสนองความตอ้งการประชาชนอย่างแท้จริง 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการดำเนนิงาน เพ่ือเทศบาลจะไดม้ีกรอบแนวทาง ช่วง -

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน เพ่ิมประสทิธิภาพในการทำงานการเตรียมการทุกกอง/ฝ่าย  เป็นผลดต่ีอ

องค์กรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ แสดงถึงรายละเอียด ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน/โครงการ/

กิจกรรม  สนองตอบแผนพัฒนาของเทศบาลเพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงาน   

เทศบาลตำบลนาคู ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนนิงานเทศบาลตำบลนาคูโดยไดถ้อืปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดำเนนิการตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลนาคู โดยทบทวนโครงการในปีที่ผ่านมาถอืหลักการพัฒนาเร่งด่วน คัดเลอืกปัญหา 

จัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาล  กลุ่มองค์กรภายในเขต

พ้ืนที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาคูร่วมแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการเร่งด่วนของการพัฒนา

ชุมชนและเห็นชอบกับเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือถอืเปน็แนวทางในการปฏิบัตงิานต่อไป 

4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็น

เครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลนาคูดำเนนิการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา  บุคลากรและงบประมาณ และทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี

หลักการ แนวทาง  โดยสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที่ 12 ตรงตามความต้องการของประชาคมชุมชนตำบล

นาคู ซึ่งจะเป็นหลักที่ใช้ในการพิจารณาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือเพ่ิมเตมิใน

แต่ละปีต่อไปโดยแยกเป็นข้อได้ดังน้ี 

1. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาของ เทศบาลตำบลนาคู  

2. ใช้เป็นเครื่องมือประสานการปฏิบัตกิับหน่วยงานอื่น 

3. เป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  

4. เป็นเคร่ืองมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของผู้บรกิารโดย

ประชาชน, สภาเทศบาลตำบลนาคู และอำเภอ 

5. นำไปใช้ในการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู  



 

 

แผนงาน

จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 9.26 1,784,500 26.58

รวม 5 9.26 1,784,500 26.58

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

      2.1 แผนงานการศึกษา 8 14.81 3,365,500 50.13

     2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 11.11 350,000 5.21

     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 22.22 280,000 4.17

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 3 5.56 200,000 2.98

รวม 29 53.70 4,195,500 62.49

3.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

      3.1 แผนงานสาธารณสุข 4 7.41 40,000 0.60

รวม 4 7.41 40,000 0.60

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

      4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 20.37 658,000 9.80

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัดเทศบาล/กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

หน่วยรับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส่วนท่ี  2 แบบ ผด. 01

 •••• 2



 

 

แผนงาน

จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยรับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลนาคู   อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส่วนท่ี  2 แบบ ผด. 01

      4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 9.26 36,000 0.54

รวม 16 29.63 694,000 10.34

รวมท้ังส้ิน 54 100.00 6,714,000 100.00

 

ส านักปลัดเทศบาล
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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 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส าหรับกิจการ

เทศบาลต าบลนาคู ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12

 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาคู

513,000   ทต.นาคู กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 1

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบห้วย

ยาง ช่วงข้างท่ีนา นางบาน สุล านาจ ขนาดกว้าง

 4.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 

เมตรหรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 688.00 ตร.ม.

     414,000 ทต.นาคู กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ช่วงข้างยุ้งข้าว นายแดง ตรัสศรี ถึงบ้านนาย

สมบูรณ์ สงวน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 

57.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.42 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลต าบลนาคู

44,500      ทต.นาคู กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 6

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ

คลองชลประทาน ช่วงท่ีนา นางบด ศรีหนองแสง

 ถึงท่ีนา นางอุดม  กลัดกันแสง ขนาดกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 

เมตรหรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 828.00 

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาคู

499,000    ทต.นาคู กองช่าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลนาคู

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
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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.

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ท่ี 2

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ

คลองชลประทาน ช่วงท่ีนา นายภิต  จิตจง ถึงท่ี

นา นายแดง ไชยรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี 

คสล. ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาลต าบลนาคู

314,000   ทต.นาคู กองช่าง

รวม 5 1,784,500

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

เพ่ือค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

982,300   ทต.นาคู กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลนาคู

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลนาคู

        50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม(นม) เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลนาคู = 270,400 บาท,

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู =

 478,00 บาท,จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่

โรงเรียนบ้านวังเวียง = 114,400 บาท

     863,200 ทต.นาคู กองการศึกษา

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู ค่าอาหารกลางวัน

ให้แก่นักเรียน

     920,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวียง ค่าอาหารกลางวัน

ให้แก่นักเรียน

220,000    ทต.นาคู กองการศึกษา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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.

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

สาธารณประโยชน์

เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมคือ 

ประเพณีบุญข้าวจ่ี บุญบ้ังไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา

210,000    ทต.นาคู กองการศึกษา

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็น ค่ารางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร

 ค่าวัสดุและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น

     100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู

ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์และอื่นๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น

        20,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

รวม 8 3,365,500

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 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสัมพันธ์

เพ่ือใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ และอื่นๆ

 ท่ีเหมาะสมจ าเป็น

50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลนาคูคัพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่า

กรรมการ ค่าสถานท่ี ค่าบริการ เคร่ืองเสียงและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเหมาะสมจ าเป็น

50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่า

กรรมการ ค่าสถานท่ี ค่าบริการ เคร่ืองเสียงและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเหมาะสมจ าเป็น

40,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

จัดงานและอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น

100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีเจ้าปู่ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

จัดงานและอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น

50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

จัดงานและอื่น 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

ครัวอบอุน่เข้มแข็ง ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตาม

ความเหมาะสม

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

รู้เล่ียง ไม่เส่ียงเอดส์ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตาม

ความเหมาะสม

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชน  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย

อื่นตามความจ าเป็น  

30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตาม

ความเหมาะสม

5 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสผู้

ยากไร้ ผู้ยากจน และผู้ไร้ท่ีพ่ึง
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสม

20,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการ

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้าง

จิตส านึกความเป็นไทย

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสม

20,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการ

7 โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาสตรี เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสม

20,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการ

8 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 40,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการ

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตาม

ความเหมาะสม

9 โครงการสร้างความรู้รักสามัคคี เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการ

ของประชาชนในชุมชน ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

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

นันทนาการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

และผู้ป่วยเอดส์ ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามเหมาะสม

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาคู เพ่ืออุดหนุนโครงการต่อต้านยาเสพติดยุติความ

รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

30,000 สภ.นาคู กองสวัสดิการ

12 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด

กาฬสินธ์ุ
เพ่ืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดม

กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธ์ุ"ประจ าปี 

2564

 - 

ปกครอง

จังหวัด

กาฬสินธ์ุ

กองสวัสดิการ

รวม 12 250,000

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 โครงการอบรมการสุขาภิบาล

อาหารส าหรับผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอย

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอื่น ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าฯ

เพ่ือใช้จ่ายจัดซ้ือ ค่าวัสดุการแพทย์และค่า

ด าเนินการอื่นส าหรับโครงการตามความ

เหมาะสมและจ าเป็น

30,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

160,000    ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 3 200,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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 โครงการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมการ

ผลิต การบริโภคและการบริการท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอื่น ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอื่น ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดการขยะต้นทาง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอื่น ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการจัดการน้ าเสียในชุมชน เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอื่น ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 4 40,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

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

300,000  ทต.นาคู ส านักปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

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

เคล่ือนท่ี เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

จ าเป็น ส าหรับโครงการ

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 10,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

12 สิงหาคม จ าเป็น ส าหรับโครงการ

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

พรรษา 28 กรกฎาคม เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

จ าเป็น ส าหรับโครงการ

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

เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

จ าเป็น ส าหรับโครงการ

7 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน

คล้ายวันสวรรคต

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์และค่าอื่น ในโครงการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

8 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(สถานท่ี

กลาง)ส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ าเภอนาคู ประจ าปี

งบประมาณ 2564

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือใช้

เป็น "สถานท่ีกลาง"

180,000   ทต.นาคู ส านักปลัด

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สถานท่ี

ด าเนินการ

 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโครงการท่ี
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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.

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การ

จัดท าแผนชุมชนและประชาคม 

ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

นาคู

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าแผนชุมชนและ

ประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาล

ต าบลนาคู เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา

บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น 

10,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

10 โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

ส าหรับการจัดท าปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินและอื่นๆท่ีจ าเป็น

100,000    ทต.นาคู กองคลัง

11 โครงการบริการประชาชนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

ส าหรับการบริการประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพ

และอื่นๆท่ีจ าเป็น

15,000      ทต.นาคู กองคลัง

รวม 11 658,000

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 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม

ความเหมาะสมและจ าเป็น

6,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม

ความเหมาะสมและจ าเป็น

5,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการส่งเสริมความรู้การระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่ประชาชนและ

นักเรียน ในเขตเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม

ความเหมาะสมและจ าเป็น

5,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทน อปพร.และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม

เหมาะสมและจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทน อปพร.และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม

เหมาะสมและจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

รวม 5 36,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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