
 

 

 
 

 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
 

                     
   

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

ส านักปลดั 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 



 

 

 
ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ าท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 

11 ข้อ 19 และข้อ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท า (ร่าง) แผนการ

ด าเนิน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเสนอกต่อคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบาย ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)ที่ได้รับ

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จากเงินรายได้ของ อปท. และเงินอุดหนุนทั่วไป จากหน่วยงานที่

รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แล้วเสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานพร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยเป็นเวลาอย่างน้ อย

สามสิบวันเรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จึงสามารถน าแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2563 ซึ่งเป็นแผนที่แสดง ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี ้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จรงิต่อไป 

 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 ส่วนที่ 1 บทน า 

  -วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

- ขั้นตอนจัดท าแผนแผนด าเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนด าเนนิงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 

- บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1) 

- บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2) 

ภาคผนวก 

- ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2546 ก าหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการท างานกับ

หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงานและจะมีการติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึน้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนด าเนนิงาน 

 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่บรรจุในแผนการด าเนินงานที่จะมีที่มาจาก 

 1. งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

 2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

 3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ สว่นกลาง ส่วนภูมิภาคหรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ ใน

พืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยใหอ้ง๕กรปกครองสว่นท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

จังหวัดหรอือาจสอบถามไปยังหนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ

ประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

 

 

 

 



 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน

ด าเนนิงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย

ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ย สามสิบวัน 

ประโยชนข์องแผนด าเนินงาน 

 1. เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 

 2. เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานงานและบูรณาการท างานกับหนว่ยงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 3. เพื่อจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผูบ้ริหารส่วนท้องถิ่น 

 5. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ



 

 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ด าเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานด าเนนิงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ

บริการสาธารณะ 

     

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 23.41 3,350,000 31.32 กองชา่ง 

รวม 22 23.41 3,350,000 31.32  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ      

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 13.83 760,000 7.11 กองสวัสดิการฯ 

2.2แผนงานส่งเสริมการเกษตร 4 4.26 290,000 2.71 ส านักปลัด 

2.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 7.45 280,000 2.62 กองสวัสดิการฯ 

2.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.20 800,000 7.48 กองการศกึษา 

2.5แผนงานการศกึษา 12 12.77 2,503,630 23.41 กองการศกึษา 

2.6แผนงานสาธารณะสุข 7 7.45 485,000 4.54 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 44 48.94 5,008,630 47.85  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 

     

3.1แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 7 7.45 600,000 5.61 ส านักปลัด 

รวม 7 7.45 600,000 5.61  

แบบ  ผด.01 



 

 

 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ด าเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานด าเนนิงาน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี      

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 7.45 790,000 7.69 ส านักปลัด 

รวม 7 7.75 790,000 7.39  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

5.1แผนงานเกษตร 5 5.32 320,000 3.00 ส านักปลัด 

5.2แผนงานเคหะและชุมชน 5 5.32 430,000 4.12 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 10 10.64 750,000 7.01  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     

6.1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.13 90,000 0.85 กองการศกึษา 

รวม 2 2.13 90,000 0.85  

รวมทั้งส้ิน 92 100 10,588,630 100  

 

แบบ  ผด.01 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ        

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

คุ้มโรงมินทร์ หมู่ 1 บ้านนา

ยางกลัก 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง ข้างละ กวา้ง 0.5 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

50 เมตร ทั้งสองข้าง 

110,000 หมู่ 1 กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงเสียงตาม

สาย หมู่ 1 บ้านนายางกลัก 

รายละเอยีดตาม อบต.

ก าหนด 

90,000 หมู่ 1 กองช่าง             

3 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

ซอยบุญค้ า หมู่ 2 บ้านหัว

สะพาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

90 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ กว้าง 0.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  ยาว 90 

เมตร ทั้งสองข้าง 

200,000 หมู่ 2 กองช่าง             

4 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.  

สายบ้านโนนจ าปา – บ้านวัง

ตาท้าว หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

88 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ กว่าง 0.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 88

เมตร ทั้งสองข้าง 

200,000 หมู่ 3 กองช่าง             

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ        

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

สายซับหงส์ ช่วงที่ 4 หมู ่4 

บ้านน้ าลาด 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 72 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกลงัไหลท่าง ข้างละ กว้าง 

0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 72 เมตร ทั้งสองข้าง 

200,000 หมู่ 4 กองช่าง             

6 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

สายหลัง รร.บ้านเสลี่ยงทอง 

ช่วงที่ 2 หมู่ 5 บ้านเสลี่ยง

ทอง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหลทาง ข้างละ กว้าง 

0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 47 เมตร ทั้งสองข้าง 

100,000 หมู่ 5 กองช่าง             

7 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก สายอา่งเก็บน้ าบ้าน

เสลี่ยงทอง หมู่ที่ 5 บ้าน

เสลี่ยงทอง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 390 

เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกว่า 124.80 ลบ.ม. 

100,000 หมู่ 5 กองช่าง             

8 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

สายโคกสะอาด-บ้านน้ าลาด 

หมู่ 6 บา้น โคกสะอาด 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 88 

เมตร หนา 0.10 เมตรพร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ กว่าง 

0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 88เมตร ทั้งสองข้าง 

200,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ        

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนิน 

งาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายบ้านโคก

สะอาด-บ้านคลองไทร 

ช่วงที่ 1 ,ช่วงที่ 2 หมู่ 7 

บ้านคลองไทร 

ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 29 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง ข้าง กว้าง  0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 29 เมตร ทั้งสองข้าง  

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 82 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง ข้าง กว้าง  0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 82 เมตร ทั้งสองข้าง  

200,000 หมู่ 7 กองช่าง             

10 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายบ้านนายางกลัก 

– บ้านห้วยน้อย  หมู่ 8 

บ้านห้วยน้อย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 58 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 58 เมตร ทั้งสองข้าง 

150,000 หมู่ 8 กองช่าง             

11 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.ซอยมะยมหวาน ช่วง

ที่ 3 หมู่ที่ 9 บ้านโคกอน ุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 88เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง ข้างละ กวา้ง 0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร  ยาว 88 เมตรทัง้สองข้าง 

200,000 หมู่ 9 กองช่าง             

12 โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล. คุม้ซับสเลเต  

ซอยทองดี  หมู่ 10  

บ้านห้วยหินฝน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง ข้างละ กวา้ง 0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 88 เมตร ทัง้สองข้าง 

200,000 หมู่ 10 กองช่าง             

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ        

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนิน 

งาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

13 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายบ้านวงัช้าง – 

วัดพระพุทธบาท ช่วงที่ 1 

หมู่11 บ้านวงัช้าง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 88 เมตร ทั้ง

สองข้าง 

200,000 หมู่ 11 กองช่าง             

14  โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายหลกับ้านเทพ

นิมิต ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 

บ้านเทพมิต 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 88 เมตร ทั้งสองข้าง 

200,000 หมู่ 12 กองช่าง             

15 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายบ้านโนนจ าปา-

โคกอนุ  ช่วงที่ 3 หมู่ 13 

บ้านโนนจ าปา  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง ข้างละ กวา้ง 0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 88 เมตร  

ทั้งสองข้าง 

200,000 หมู่ 13 กองช่าง             

16 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายบ้านโนนเจรญิ 

- เขาน้อย หมู่ 14 บ้านโนน

เจริญ  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง ข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 88 เมตร ทัง้สองข้าง 

200,000 หมู่ 14 กองช่าง             

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ        

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

17 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สาย ชย. 10 ช่วงที่ 2 

หมู่ที่ 15 บ้านประดูซ่ับกาด 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ กว้าง 

0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 47 เมตร ทั้งสองข้าง 

100,000 หมู่ 15 กองช่าง 

 

            

18 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก สายเขาคันหอก  

หมู่ที่ 15 บ้านประดูซ่ับกาด 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 390

เมตร หรือมีปริมาณหินคลกุไม่

น้อยกว่า 124.80 ลบ.ม. 

100,000 หมู่ 15 กองช่าง             

19 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. คุม้โชคสัมพันธ์  

หมู่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ ์

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ กว้าง 

0.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร 

ยาว 47 เมตร ทั้งสองข้าง 

100,000 หมู่ 16 กองช่าง             

20 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก ซอยพญาไทร หมู่ 16 

บ้านเก้าสัมพนัธ ์

ขาดกว้าง 4 เมตร ยาว 390 

เมตร หรือมีปริมาณหินคลกุไม่

น้อยกว่า 124.80 ลบ.ม.เมตร  

100,000 หมู่ 16 กองช่าง             

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ        

   1.1 แนวทางการพัฒนาคมนาคมและการขนส่ง 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

21 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก สายวัดถ้ าเทพนิมิต 

หมู่ 17 บ้านหนองรัง 

ขาดกว้าง 4 เมตร ยาว 390 

เมตร หรือมีปริมาณหินคลกุ

ไม่น้อยกว่า 124.80 ลบ.ม. 

100,000 หมู่ 17 กองช่าง             

22 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก สายศาลากลางบ้าน 

คุ้มหินดาดจาน – เขาน้อย 

หมู่ 17 บ้านหนองรัง 

ขาดกว้าง 4 เมตร ยาว 390 

เมตร หรือมีปริมาณหินคลกุ

ไม่น้อยกว่า 124.80 ลบ.ม. 

100,000 หมู่ 17 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ค้นหาผู้เสพยาเสพติด ฝึกอบรมค้นหาผู้เสพยาเสพ

ติด 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

2 ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรือ้รัง 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยติด 

เตียง 

ฝึกอบรม-กิจกรรมดูแล

สุขภาพผู้ป่วยเรือ้รัง ผู้สูงอายุ 

ผู้พกิาร ผู้ป่วยติดเตียง 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

3 เยาวชนวัยใส ห่างไกลยา

เสพติด 

ฝึกอบรม-กิจกรรมเยาวชน

วัยใส ห่างไกลยาเสพติด 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

4 โรงเรียนผู้สูงอายุ ฝึกอบรม-กิจกรรมโรงเรียน

ผู้สูงอายุ 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

5 ส่งเสรมิพัฒนาศกัยภาพ

กลุ่มอาชีพ 

ฝึกอบรม-กิจกรรม ส่งเสรมิ

พัฒนาศักยภาพกลุม่อาชีพ 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

6 สวนธรรมน าสุข ฝึกอบรม-กิจกรรม สวน

ธรรมน าสุข 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

7 อบรมทัศนคติและค่านิยม

ในความซื่อสัตยส์ุจรติ 

ฝึกอบรมทัศนคติและค่านิยม

ในความซื่อสัตยส์ุจรติ 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

8 ป้องกันและแก้ไขปญัหายา

เสพติด 

ฝึกอบรม-กิจกรรมป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

9 ส่งเสรมิการพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนหรือกลุ่ม Otop 

ฝึกอบรม-กิจกรรมส่งเสรมิ

การพัฒนาศักยภาพกลุม่

วิสาหกิจชมุชนหรือกลุม่ 

Otop 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ส่งเสรมิกิจกรรมการฝึก

อาชีพเพิ่มรายได้ 

ฝึกอบรม-กิจกรรมส่งเสรมิ

กิจกรรมการฝึกอาชีพเพิ่ม

รายได้ 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

11 ส่งเสรมิพัฒนาศกัยภาพ

ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

และผูน้ าองคก์ร 

ฝึกอบรม-กิจกรรมส่งเสรมิ

พัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่ม

วิสาหกิจชมุชนและผู้น า

องค์กร 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

12 ส่งเสรมิพัฒนาศกัยภาพ

ผู้น ากลุ่มสตรแีละผูน้ า

องค์กร 

ฝึกอบรม-กิจกรรมส่งเสรมิ

พัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่ม

สตรแีละผูน้ าองคก์ร 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

13 วันกตัญญูสูงวัยใส่ใจปู

ชนียบุคคล 

ฝึกอบรม-กิจกรรมวัน

กตัญญสููงวัยใส่ใจปูชนีย

บุคคล 

60,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

 

 

 

 

 
 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.2  แผนงานส่งเสริมการเกษตร 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ส่งเสรมิและพัฒนาการ

เป็นเกษตรกรมืออาชีพ 

ฝึกอบรม-ดูงานการส่งเสรมิ

และพัฒนาการเป็นเกษตรกร

มืออาชีพ 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

2 ฝึกอบรมการพัฒนาการ

เกษตรตามทฤษฎีใหม ่

ฝึกอบรม-ดูงานการ

พัฒนาการเกษตรตามทฤษฎี

ใหม่ 

80,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

3 พัฒนาเสริมสร้างขดี

ความสามารถของเกษตร

ในการปลูกพืชในชุมชน 

ฝึกอบรม-ดูงานพฒันา

เสรมิสรา้งขีดความสามารถ

ของเกษตรในการปลูกพืชใน

ชุมชน 

80,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

4 ส่งเสรมิการเรียนรู้หมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรม-ดูงานสง่เสรมิการ

เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 

80,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

 

 

 

 

 
 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ส่งเสรมิกิจกรรมศูนย์

พัฒนาครอบครัว 

ฝึกอบรม-กิจกรรมส่งเสรมิ

กิจกรรมศูนย์พัฒนา

ครอบครัว 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

2 ช่วยเหลือประชาชนตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน

ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ 

ค่าช่วยเหลือประชาชนตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน

ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิต 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

3 ส่งเสรมิศักยภาพผู้พกิาร ฝึกอบรมส่งเสรมิศักยภาพผู้

พิการ 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

4 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้

ที่อยู่อาศัย 

ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่

อยู่อาศัย 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

5 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

6 ยกระดับพัฒนาคุณภาพ

ชีวติผู้พกิาร 

ฝึกอบรม-กิจกรรม ยกระดับ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิาร 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

7 ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต เด็ก

หรือผู้ด้อยโอกาส 

ฝึกอบรม-จัดกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต เด็ก

หรือผู้ด้อยโอกาส 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสงเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.4   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 แข่งขันกีฬายุวชนต าบลนา

ยางกลัก 

จัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬายุวชน

ต าบลนายางกลัก 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

2 แข่งขันกีฬาเยาวชนต าบล

นายางกลัก 

จัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬา

เยาวชนต าบลนายางกลัก 

300,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

3 แข่งขันกีฬานายางกลกั

เกมส ์

จัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬา 

นายางกลักเกมส ์

450,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสงเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.5  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 วันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

2 ส่งเสรมิกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชน 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

56,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

4 ค่าใช้จ่ายการสรา้งการ

เรียนรู้ตา่งๆของเดก็ 

ค่าใช้จ่ายการสรา้งการ

เรียนรู้ตา่งๆของเดก็ 

72,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็บ้านห้วยหิน

ฝน 

ค่าปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็บ้านห้วยหิน

ฝน 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

99,330 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

เคร่ืองแบบผู้เรียน 

ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

เคร่ืองแบบผู้เรียน 

69,300 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสงเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.5  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

หนังสือเรียน 

ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

หนังสือเรียน 

46,200 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า 

อุปกรณ์การเรียน 

ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

อุปกรณ์การเรียน 

46,200 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

10 รถรับส่งนักเรียนเด็กเลก็ผู้

ยากไร้และด้อยโอกาส 

ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ต าบลนายางกลัก 

ค่ารถรับส่งนกัเรียนเด็กเล็กผู้

ยากไร้และด้อยโอกาส ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบล 

นายางกลัก 

450,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

จัดการเรียนการสอนของ 

ศพด.ของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กต าบลนายางกลกั 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

จัดการเรียนการสอนของ 

ศพด.ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ต าบลนายางกลัก 

392,700 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-

ค่าอาหารกลางวันของ 

ศพด.ของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กต าบลนายางกลกั 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา-

ค่าอาหารกลางวันของ ศพด.

ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ต าบลนายางกลัก 

1,131,900 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสงเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.6  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกนั 

โรคไข้เลือดออก 

ฝึกอบรม -กิจกรรมเฝ้าระวัง 

ควบคุม ป้องกนั โรค

ไข้เลือดออก 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

            

2 เฝ้าระวังเด็กจมน้ า ฝึกอบรม -กิจกรรมเฝ้าระวัง

เด็กจมน้ า 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

            

3 สัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ฝึกอบรม -กิจกรรมสัตว์

ปลอดโลกคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

            

4 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชนด้านสขุภาพ 

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชนด้านสขุภาพ 

200,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

            

5 ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค

บรโิภค 

ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค

บรโิภค 

35,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

            

6 รณรงค์ป้องกันโรค ฝึกอบรม -กิจกรรมรณรงค์

ป้องกันโรค 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

            

7 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบั

งานสาธารณสุข 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับงานสาธารณะสุข 

20,000 อบต. 

  นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

            

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย        

  3.1  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 แก้ไขปญัหาและความ

เดือดร้อนของประชาชน 

แก้ไขปญัหาและความ

เดือดร้อนของประชาชน 

200,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด 

(ป้องกันฯ) 

            

2 ป้องกันแก้ไขปญัหาไฟป่า

และหมอกควัน 

จัดกิจกรรมป้องกนัแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

3 ป้องกันและลดอุบัตเิหตุ

ช่วงเทศกาลปีใหม ่

ตั้งจุดอ านวยความสะดวก

ช่วงเทศกาลปีใหม ่

80,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

4 ป้องกันและลดอุบัตเิหตุ

ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดอ านวยความสะดวก

ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

80,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

5 ฝึกอบรมจัดตั้ง อพปร. ฝึกอบรมจัดตั้ง อพปร. 90,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

6 ฝึกอบรมทบทวน อพปร. ฝึกอบรมทบทวน อพปร. 50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

7 อบรมซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

อบรมซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี       

  4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ขับเคลื่อนกิจกรรมสรา้ง

พลเมืองในระบบ

ประชาธิปไตย 

ฝึกอบรม-จัดกิจกรรมขับเคลื่อน

กิจกรรมสรา้งพลเมืองในระบบ

ประชาธิปไตย 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

2 เฉลิมพระเกียรติวันเฉลมิ

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี 

ค่าเฉลมิพระเกียรติวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชิน ี

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

3 เฉลิมพระเกียรติวันเฉลมิ

พระชนมพรรษาพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 

ค่าเฉลมิพระเกียรติวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 10 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

4 ช่วยเหลือประชาชนตาม 

อ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าช่วยเหลือประชาชนตาม 

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

5 เลือกตั้ง ค่าด าเนินการเลือกตั้ง 500,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

6 ประชาคมแผนท้องถิ่น จัดการประชุมประชาคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

7 อบรมจริยธรรมคุณธรรมฯ อบรมจริยธรรมคุณธรรมฯ 20,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

  5.1  แผนงานเกษตร  

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 คืนคลองสวยทั่วไทย จัดกิจกรรมคืนคลองสวย 

ทั่วไทย 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

2 ธนาคารน้ าใต้ดิน จัดกิจกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน 100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

3 ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ จัดกิจกรรมปลูกต้นไมต้าม

รอยพ่อ 

70,000 อบต.  

นายางกลัก 

ส านักปลัด 
            

4 สรา้งจิตส านึกในการรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมสรา้งจิตส านกึใน

การรักษ์สิ่งแวดล้อม 

20,000 อบต.  

นายางกลัก 

ส านักปลัด 
            

5 อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพืน้ที่

ต าบล เพื่อให้ชุมชนมีความ

รักในป่าไม้และสิง่แวดล้อม 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์สภาพป่า

ไม้ในพืน้ที่ต าบล เพื่อให้

ชุมชนมีความรักในป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

  5.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ชุมชนต้นแบบการบรหิาร

จัดการขยะมูลฝอย 

อบรม-กิจกรรมชุมชน

ต้นแบบการบรหิาร

จัดการขยะมูลฝอย 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

2 ธนาคารขยะ อบรม-กิจกรรมธนาคาร

ขยะ 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ             

3 บรหิารจัดการขยะเปียกใน

ครัวเรอืน 

อบรม-กิจกรรมบรหิาร

จัดการขยะเปียกใน

ครัวเรอืน 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

4 พัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยต าบล 

นายางกลัก 

อบรม-กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยต าบล 

นายางกลัก 

200,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 

            

5 ด าเนินการลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยจากต้นทาง

ตามมาตรการ 3 Rs 

อบรม-กิจกรรม

ด าเนินการลดและคัด

แยกขยะมูลฝอยจากตน้

ทางตามมาตรการ 3 Rs 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 

            

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น        

  6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 งานลอยกระทง จัดกิจกรรมลอยกระทง 60,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

2 ส่งเสรมิกิจกรรมทาง

ศาสนา 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิกิจกรรม

ทางศาสนา 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

     

                           

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 

เรื่อง แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในพื้นที่ของเขตต าบล ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการแสดงถึงเป้าหมาย โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ และหว้งระยะเวลาที่ด าเนนิการจริงชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ได้พิจารณาร่างแผนด าเนนิงานเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแลว้ 
 

 ดังนัน้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศเป็นแผนการ

ด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยทั่วกัน และตอ้งปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 
 

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

                                                                 

(นายยนต์  พันธุ์ชมภู) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

 

 

 

 


