
 

 

 
 

 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 

                     
   

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก 
อ ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

ส ำนักปลดั 

งำนวเิครำะห์นโยบำยและแผน 



 

 

 
ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ าท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 

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

ด าเนนิ โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล แลว้เสนอกต่อคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบาย ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ที่ไดร้ับอนุมัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562 จากเงนิรายได้ของ อปท. และเงนิอุดหนุนทั่วไป จากหน่วยงานที่รับผดิชอบ

แผนงาน/โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 แลว้เสนอนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานพร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ

วันเรียบร้อยแลว้ 

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

2562 ซึ่งเป็นแผนที่แสดง ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจรงิทั้งหมดในพืน้ที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี ้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 

 ส่วนที่ 1 บทน ำ 

  -วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

- ขั้นตอนจัดท าแผนแผนด าเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนด าเนนิงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร 

- บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1) 

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

ภำคผนวก 

- ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

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

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนนิการจริงทั้งหมดในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มี

ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึน้ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มกีารประสานงานและบูรณาการท างานกับ

หนว่ยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนนิงานและจะมีการตดิตามและประเมินผล

เมือ่สิน้ปีมีความสะดวกขึน้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนนิงำน 

 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่บรรจุในแผนการด าเนินงานที่จะมีที่มาจาก 

 1. งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 

 

 

 



 

 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง สว่นภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพืน้ที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน

ด าเนนิงาน ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบหา้วันนับแตว่ันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย

ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ย สามสิบวัน 

ประโยชนข์องแผนด ำเนินงำน 

 1. เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 

 2. เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานงานและบูรณาการท างานกับหนว่ยงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 3. เพื่อจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผูบ้ริหารส่วนท้องถิ่น 

 5. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร



 

 

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร

ด ำเนินงำน 

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมำณทั้งหมด 
หน่วยงำนด ำเนนิงำน 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำร

บริกำรสำธำรณะ 

     

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 33.33 3,172,000 41.80 กองชา่ง 

รวม 23 33.33 3,172,000 41.80  

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสรมิคุณภำพชีวติ      

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 8.70 360,000 4.74 กองสวัสดิการ 

2.2แผนงานส่งเสริมการเกษตร 3 4.35 300,000 3.95 ส านักปลัด 

2.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 7.25 230,000 3.03 กองสวัสดิการ 

2.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.90 250,000 3.29 กองการศกึษา 

2.5แผนงานการศกึษา 5 7.25 2,150,100 28.33 กองการศกึษา 

2.6แผนงานสาธารณะสุข 4 5.80 75,000 0.99 กองสาธารณะสุข 

รวม 25 36.25 3,365,100 44.33  

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

     

3.1แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 8 11.59 720,000 9.49 ส านักปลัด 

รวม 8 11.59 720,000 9.49  

แบบ  ผด.01 



 

 

 

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร

ด ำเนินงำน 

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมำณทั้งหมด 
หน่วยงำนด ำเนนิงำน 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี      

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 8.70 660,000 8.70 ส านักปลัด 

รวม 6 8.70 660,000 8.70  

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

5.1แผนงานเกษตร 3 4.35 70,000 0.92 ส านักปลัด 

5.2แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.90 250,000 3.29 กองสาธารณะสุข 

รวม 5 7.25 320,000 4.21  

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรตี

ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

     

6.1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.90 90,000 1.19 กองการศกึษา 

รวม 2 2.90 90,000 1.19  

รวมทั้งส้ิน 69 100 7,589,100 100  

 

แบบ  ผด.01 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบรกิำรสำธำรณะ        

  1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

 1 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

ซอยมีภิรมย ์หมู่ 1 บา้นนา

ยางกลัก 

ขนาดความกว้าง 3 เมตร 

ยาว 55 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง ข้างละ กวา้ง 0.5 

เมตร หนา 0.15 เมตรทัง้

สองข้าง 

100,000 หมู่ 1  กองช่าง             

2 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก สายเขา้อ่างเก็บน้ าเขา

กรด หมู่ 1 บ้านนายางกลัก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 

เมตร  

106,000 หมู่ 1 กองช่าง             

3 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

ซอยจิตรวิมล หมู่ 2 บ้านหัว

สะพาน 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 

55 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ กว้าง 0.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ทัง้สอง

ข้าง 

100,000 หมู่ 2  กองช่าง             

4 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 

ซอยศิลธรรม หมู่ 2บ้านหัว

สะพาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

85 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ กว่าง 0.50 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ทั้งสอง

ข้าง 

100,000 หมู่ 2  กองช่าง             

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบรกิำรสำธำรณะ        

  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.  

สายห้วยล้างชาม ช่วงที่ 3 

หมู่ 3 บ้านวงัตาท้าว 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 

95 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกลงัไหล่ทาง ข้าง

ละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ทั้งสองข้าง 

195,000 หมู่ 3  กองช่าง             

6 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

สายไทยเดิม ช่วงบ้านนาง

ทอง-นายส าเนียง หมู ่4 

บ้านน้ าลาด 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหลทาง ข้างละ 

กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ทั้งสองข้าง 

100,000 หมู่ 4  กองช่าง             

7 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

สายวังเสือแช่ ช่วงที่ 2 หมู่ 4 

บ้านน้ าลาด 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ทั้งสองข้าง 

100,000 หมู่ 4  กองช่าง             

8 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

สายไร่นายแฉะ-สามแยก 

ช่วงที่ 1 หมู่ 5 บา้นเสลี่ยง

ทอง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 81 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตรทั้งสองข้าง 

197,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบรกิำรสำธำรณะ        

  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

9 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายโคกสะอาด-เขา

เหลือง ช่วงที่ 1 หมู่ 6บ้าน 

โคกสะอาด 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 65 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ทั้งสองข้าง  

200,000 หมู่ 6 กองช่าง             

10 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. ซอยอา่งเก็บน้ า-ป้า

ชม้อย หมู่7 บ้านคลองไทร 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 81 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ

กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตรทั้งสองข้าง 

197,000 หมู่ 7 กองช่าง             

11 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. ซอยศาลเจ้าพอ่ช่วง

ที่2 หมู่ 8 บ้านห้วยน้อย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 81 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

กว้าง 0.0 เมตร หนา 0.15 

เมตร ทั้งสองข้าง 

197,000 หมู่ 8  กองช่าง             

12 โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล. คุม้ซับสเลเต ช่วงที่ 

2 หมู่ 10 บ้านห้วยหินฝน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 65 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ทั้งสองข้าง 

200,000 หมู่ 10 กองช่าง             

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบรกิำรสำธำรณะ        

   1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

13 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก คุ้มตะวันออกไร่นาย

เบอร์ หมู่11 บ้านวังช้าง 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 

350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร พร้อมวางงานท่อ 0.40 

เมตร จ านวน 4 ท่อน 

103,000 หมู่ 11 กองช่าง             

14  โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก ซอยปัญญาแจ้ง- ไร่

นายไพฑูลย ์หมู 11 บ้านวัง

ช้าง 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 

240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร  

71,000 หมู่ 11 กองช่าง             

15 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายหลกับ้านเทพ

นิมิต ช่วงบ้านนางจันทร์ 

แดงแคง ช่วงที่ 1 หมู่ 12 

บ้านเทพนิมิตร  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 65 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ทั้งสองข้าง 

200,000 หมู่ 12 กองช่าง             

16 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. ซอยสายหยุด หมู่ 

13 บ้านโนนจ าปา  

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 55 

เมตร หนา0.15 เมตรพร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ทั้งสองข้าง 

100,000 หมู่ 13 กองช่าง             

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบรกิำรสำธำรณะ        

   1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

17 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก สายบ้านโนนจ าปา-

บ้านโคกอนุ ช่วงที่ 4 หมู่ 

13 บ้านโนนจ าปา 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 

เมตร พร้อมงานวางท่อขนาด 

0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อ 

100,000 หมู่ 13  กองช่าง 

 

            

18 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. ซอย 3 หมู่ 15 บ้าน

ประดู่ซับกาด 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ

กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

100,000 หมู่ 15 กองช่าง             

19 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก สายเขาเหลือง-บ้าน

เก่า หมู่ 15 บ้านประดู่ซับ

กาด 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 

เมตร 

100,000 หมู่ 15 กองช่าง             

20 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายศาลา

กลางบ้าน-บ้านหัวสะพาน 

ช่วงที่ 3 หมู่ 16 บ้านเก้า

สัมพันธ ์

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 65 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

กว้าง 0.50 เมตร หน้า 0.15 

เมตร ทั้งสองข้าง 

154,000  หมู่ 16 กองช่าง             

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบรกิำรสำธำรณะ        

   1.1 แนวทำงกำรพัฒนำคมนำคมและกำรขนส่ง 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

21 โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุก ซอยสวิงอุทิศ หมู่ 16 

บ้านเก้าสัมพนัธ ์

ขาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 

130 เมตร หนาเฉลี่ย .015 

เมตร  

45,000 หมู่ 16  กองช่าง             

22 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. สายข้างบ้านนาย

ชิน-ผู้ใหญ่สุนทร ช่วงที่ 3 

หมู่ 17 บ้านหนองรัง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 81 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละกว้าง 

0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ทั้งสองข้าง 

197,000 หมู่ 17  กองช่าง             

23 โครงการซ่อมแซมฝาย 

คสล.คลองปุย หมู่ 14 บ้าน

โนนเจริญ 

ขนาดสันฝายกว้าง 1.50 

เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2 

เมตร พร้อมงานวางท่อ 

ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 24 

ท่อน 

210,000 หมู่ 14 กองช่าง 

 

            

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสรมิคุณภำพชีวติ        

  2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1. ส่งเสรมิกิจกรรมการฝึก

อาชีพเพิ่มรายได้ 

ฝึกอบรมเพิ่มทางเลือกอาชีพ 100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

2 ส่งเสรมิกิจกรรมศูนย์

พัฒนาครอบครัว 

กิจกรรมพัฒนาครอบครัว 10,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

3 ส่งเสรมิกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชน 

ฝึกอบรม-กิจกรรมสภาเดก็

และเยาวชน 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

4 ส่งเสรมิศักยภาพผู้น ากลุ่ม

รัฐวสิาหกิจชุมชนและผูน้ า

องค์กร 

ฝึกอบรมและดูงาน ส่งเสรมิ

ศักยภาพผู้น ากลุ่ม

รัฐวสิาหกิจชุมชนและผูน้ า

องค์กร 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

5 ส่งเสรมิพัฒนาศกัยภาพ

ผู้น ากลุ่มสตรีและผู้น า

องค์กร 

ฝึกอบรม-ดูงาน สง่เสรมิ

พัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่ม

สตรแีละผูน้ าองคก์ร 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

6 ป้องกันและแก้ไขปญัหายา

เสพติด 

รณรงค์-เข้าค่ายป้องกันและ

แก้ไขปญัหายาเสพตดิ 

30,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสรมิคุณภำพชีวติ        

  2.2  แผนงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 ฝึกอบรมการพัฒนาการ

เกษตรตามทฤษฎีใหม ่

ฝึกอบรม-ดูงานการ

พัฒนาการเกษตรตามทฤษฎี

ใหม่ 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

2 พัฒนาเสริมสรา้งขดี

ความสามารถของเกษตร

ในการปลูกพืชในชุมชน 

ฝึกอบรม-ดูงานพฒันา

เสรมิสร้างขีดความสามารถ

ของเกษตรในการปลูกพืชใน

ชุมชน 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

3 ส่งเสรมิการเรียนรู้หมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรม-ดูงานสง่เสรมิการ

เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

ส านักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสรมิคุณภำพชีวติ        

  2.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผู้ไร้

ที่อยู่อาศัย 

ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผู้ไร้ที่

อยู่อาศัย 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

2 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

3 ยกระดับพัฒนาคุณภาพ

ชีวติผู้พกิาร 

ฝึกอบรม-กิจกรรม ยกระดับ

พัฒนาคุณภาพชีวติผู้พกิาร 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

4 ส่งเสรมิคุณภาพชีวติ เด็ก

หรือผู้ด้อยโอกาส 

ฝึกอบรม-จัดกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณภาพชีวติ เด็ก

หรือผู้ด้อยโอกาส 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

5 รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอายุ 

60,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 

            

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนด้ำนสงเสรมิคุณภำพชีวติ        

  2.4   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 แข่งขันกีฬายุวชนต าบลนา

ยางกลัก 

จัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬายุวชน

ต าบลนายางกลัก 

50,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

2 แข่งขันกีฬาเยาวชนต าบล

นายางกลัก 

จัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬา

เยาวชนต าบลนายางกลัก 

200,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนด้ำนสงเสรมิคุณภำพชีวติ        

  2.5  แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 ค่าใช้จา่ยการสรา้งการ

เรียนรู้ตา่งๆของเดก็ 

ค่าใช้จา่ยการสรา้งการ

เรียนรู้ตา่งๆของเดก็ 

72,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

2 ค่าใช้จา่ยรถรับส่งนักเรียน

ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ค่าใช้จา่ยรถรับส่งนักเรียนผู้

ยากไร้และด้อยโอกาสของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

360,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

3 วันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาต ิ 62,100 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

4 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

จัดการเรียนการสอนของ 

ศพด.ของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กต าบลนายางกลกั 

สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

จัดการเรียนการสอนของ 

ศพด.ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ต าบลนายางกลัก 

480,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

5 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บรหิารสถานศึกษา-

อาหารกลางวันของศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บรหิารสถานศึกษา-อาหาร

กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก คนละ20บาท/วัน 

จ านวน 245 วัน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลนายางกลัก 

1,176,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนด้ำนสงเสรมิคุณภำพชีวติ        

  2.6  แผนงำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 ชุมชนสะอาดปราศจาก

โรคภัย 

ฝึกอบรม-จัดกิจกรรมชุมชน

สะอาดปราศจากโรคภัย 

20,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

สาธารณะ

สุขฯ 

            

2 ตรวจสอบคุณภาพน้ า

อุปโภคบรโิภค 

ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค

บรโิภค 

20,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

สาธารณะ

สุขฯ 

            

3 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบั

งานสาธารณะสุข 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับงานสาธารณะสุข 

20,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

สาธารณะ

สุขฯ 

            

4 อบรมผูป้กครอง ครูผู้ดูแล

เด็กและครูพี่เลี้ยงในการ

เฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็ก

เล็กของศนูย์พัฒนาเด็ก

เล็กต าบลนายางกลกั 

อบรมผูป้กครอง ครูผู้ดูแล

เด็กและครูพี่เลี้ยงในการเฝ้า

ระวังโรคติดต่อในเด็กเล็ก

ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ต าบลนายางกลัก 

15,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

สาธารณะ

สุขฯ 

            

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย        

  3.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 แก้ไขปญัหาและความ

เดือดร้อนของประชาชน 

แก้ไขปญัหาและความ

เดือดร้อนของประชาชน 

200,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด 

(ป้องกันฯ) 

            

2 ป้องกันแก้ไขปญัหาไฟป่า

และหมอกควัน 

จัดกิจกรรมป้องกนัแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

50,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

3 ป้องกันและลดอุบัตเิหตุ

ช่วงเทศกาลปีใหม ่

ตั้งจุดอ านวยความสะดวก

ช่วงเทศกาลปีใหม ่

50,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

4 ป้องกันและลดอุบัตเิหตุ

ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดอ านวยความสะดวก

ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

50,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

5 ฝึกอบรมจัดตั้ง อพปร. ฝึกอบรมจัดตั้ง อพปร. 200,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

6 ฝึกอบรมทบทวน อพปร. ฝึกอบรมทบทวน อพปร. 100,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

7 วัน อปพร. จัดกิจกรรมวัน อปพร. 20,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

8 อบรมซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

อบรมซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

50,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด

(ป้องกันฯ) 

            

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี       

  4.1 แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 โครงการเลือกตัง้ เลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก 500,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด             

2 ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง

พลเมืองในระบบ

ประชาธิปไตย 

ฝึกอบรม-จัดกิจกรรม

ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง

พลเมืองในระบบ

ประชาธิปไตย 

30,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด             

3 ประชาคมแผนท้องถิ่น จัดการประชุมประชาคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด             

4 อบรมกฎหมายเบือ้งต้น

ของชุมชน 

ฝึกอบรม-อบรมกฎหมาย

เบือ้งต้นของชุมชน 

30,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด             

5 อบรมการขับเคลื่อน

ภารกิจศูนยยุ์ติธรรมชุมชน 

(ศยธ.) 

อบรมการขับเคลื่อนภารกิจ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยธ.) 

30,000 อบต.นายาง

กลัก 

ส านักปลัด             

6 เพิ่มพูนรายไดก้ารจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 

ภาษีบ ารุงท้องที ่

ออกจัดเก็บรายไดก้าร

จัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษี

ป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่นอก

สถานที่  

50,000 อบต.นายาง

กลัก 

กองคลงั             

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      

  5.1  แผนงำนเกษตร  

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 หมู่บ้านไร้มลพิษ ฝึกอบรม-จัดกิจกรรม

หมู่บ้านไร้มลพิษ 

20,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

สาธารณะสุข

ฯ 

            

2 อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่

ต าบล เพื่อให้ชุมชนมีความ

รักในป่าไม้และสิง่แวดล้อม 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์สภาพป่า

ไม้ในพืน้ที่ต าบล เพื่อให้

ชุมชนมีความรักในป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม 

30,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

สาธารณะสุข

ฯ 
            

3 ปลูกหญ้าแฝกตาม

พระราชด าริ 

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 20,000 อบต. นายาง

กลัก 

กอง

สวัสดิการฯ 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      

  5.2  แผนงำนเคหะและชุมชน  

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 คัดแยกขยะต้นทาง อบรม-กิจกรรมสง่เสริม

การคัดแยกขยะ 

50,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ             

2 ปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ ปรับปรุงท่ีทิง้ขยะ 200,000 บ่อขยะ  ม.1 

บ้านนายาง

กลัก 

กองช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรตีประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น        

  6.1  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร-กจิกรรม 
รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่ 

ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน 

ด ำเนินงำน 

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. 

1 ส่งเสรมิกิจกรรมทาง

ศาสนา 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิกิจกรรม

ทางศาสนา 

30,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

2 งานลอยกระทง จัดกิจกรรมลอยกระทง 60,000 อบต.นายาง

กลัก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

     

                           

 

ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก 

เรื่อง แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักได้จัดท าแผนด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน ในพืน้ที่ของเขตต าบล ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการแสดงถึงเป้าหมาย โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ และหว้งระยะเวลาที่ด าเนินการจรงิชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ได้พิจารณาร่างแผนด าเนินงานเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแลว้ 
 

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

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 าเนนิงาน ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบหา้วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยทั่วกัน และตอ้งปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 
 

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 

                                                                ยนต์  พันธุ์ชมภู 

(นายยนต์  พันธุ์ชมภู) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

 

 

 

 


