
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                     
   

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก 
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ

 
สำนักปลดั 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 



 

 

 
 

 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
 

                     
   

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก 
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

สำนักปลดั 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 



 

 

 
คำนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจำทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 

11 ข้อ 19 และข้อ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำ (ร่าง) แผนการ

ดำเนนิ โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล แลว้เสนอกต่อคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบาย ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ที่

ได้รับอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จากเงนิรายได้ของ อปท. และเงินอุดหนุนทั่วไป แล้วเสนอนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ

วันเรียบร้อยแลว้ 

 ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงสามารถนำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 

2564 ซึ่งเป็นแผนที่แสดง ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจรงิทั้งหมดในพืน้ที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี ้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 ส่วนที่ 1 บทนำ 

  -วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 

- ขั้นตอนจัดทำแผนแผนดำเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนดำเนนิงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 

- บัญชสีรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1) 

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

ภาคผนวก 

- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนนิการจริงทั้งหมดในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึน้ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มกีารประสานงานและบูรณาการทำงานกับ

หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนนิงานและจะมีการตดิตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมคีวามสะดวกขึน้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนนิงาน 

 แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานที่จะมีที่มาจาก 

 1. งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

 2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

 3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ ใน

พืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใหอ้ง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

จังหวัดหรอือาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ

ประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 

 

 

 



 

 

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพืน้ที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน

ดำเนนิงาน ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย

ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน 

ประโยชนข์องแผนดำเนินงาน 

 1. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 

 2. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานงานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 3. เพื่อจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบ้ริหารส่วนท้องถิ่น 

 5. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ



 

 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จำนวน

โครงการ

ดำเนินงาน 

คิดเปน็ร้อย

ละของ

โครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน

งบประมาณ 

คิดเปน็ร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

ดำเนินงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

การบรกิารสาธารณะ 

     

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

6 7.89 1,262,000 14.89 กองช่าง 

รวม 6 7.89 1,262,000 14.89  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวติ 

     

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

13 17.11 690,000 

 

8.14 กอง

สวัสดิการ 

2.2แผนงานส่งเสริมการเกษตร 9 11.84 675,000 7.96 สำนักปลัด 

2.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 7.89 260,000 3.07 กอง

สวัสดิการ 

2.4แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2 2.63 450,000 

 

5.31 กอง

การศกึษา 

2.5แผนงานการศกึษา 12 15.79 2,803,640 33.08 กอง

การศกึษา 

2.6แผนงานสาธารณะสุข 7 9.21 445,000 5.25 กอง

สาธารณะสุข 

รวม 49 64.47 5,323,640 62.81  

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จำนวน

โครงการ

ดำเนินงาน 

คิดเปน็ร้อย

ละของ

โครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน

งบประมาณ 

คิดเปน็ร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

ดำเนินงาน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบ

เรยีบร้อย 

     

3.1แผนงานการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายใน 

7 9.21 720,000 8.49 สำนักปลัด 

รวม 7 9.21 720,000 8.49  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

     

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 7.89 690,000 8.14 สำนักปลัด 

รวม 6 7.89 690,000 8.14  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

บริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

     

5.1แผนงานเคหะและชุมชน 5 6.58 330,000 3.89 กอง

สาธารณะ

สุข 

รวม 5 6.58 330,000 3.89  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     

6.1แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3 3.95 150,000 1.77 กอง

การศกึษา 

รวม 3 3.95 150,000 1.77  

รวมทั้งส้ิน 76 100 8,475,640 100  



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ        

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 

หมู่ที่ 11 บ้านวงัช้าง  สาย

บ้านวังช้าง-บ้านห้วยหินฝน 

ช่วงที่ 1 (ทางลาดชัน) 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

77 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

385 ตร.ม. 

200,000 หมู่ที่  11 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สาย

หลังวัดชัยมงคลโนนจำปา 

ช่วงที่ 3 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

96 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

384 ตร.ม. 

200,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพนัธ์ 

สายศาลากลางบ้าน –บ้าน

โคกอนุ ช่วงที่ 3  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

96 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

384 ตร.ม. 

200,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง สาย

ทางเข้าอ่างเกบ็น้ำบ้าน

เสลี่ยงทอง ช่วงที่ 3 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

96 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

384 ตร.ม. 

200,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

 

 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย สาย

คุ้ม 5 ช่วงที 3 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

96 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

384 ตร.ม. 

200,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

6 โครงการซ่อมแซมถนนแอส

ฟัสติกก์ หมู่ที่ 1 บ้านนายาง

กลัก สายบ้านนายางกลกั –

บายพาส ช่วงที่ 2 

ชนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 

97 เมตร หนา 0.4 เมตร 

หรือมีปรมิาตรไม่น้อยกว่า 

258 ตร.ม. 

262,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการติดต้ังเสยีงตาม

สายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้าน

ประดู่ซับกาด 

ดำเนินการติดต้ังเสยีง

ตามสาย หมู่บ้าน 

จำนวน 1 ชุด 

90,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง 

            

2 โครงการค้นหาผู้เสพยา

เสพติด 

ดำเนินการค้นหาผู้เสพ

ยาเสพติด 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

3 โครงการดูแลสุขภาพ

ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 

ดำเนินการดูแลสุภาพ

ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

4 โครงการเยาวชนวัยใส

ห่างไกลยาเสพติด 

ดำเนินการฝึกอบรม

เยาวชนวัยใสห่างไกลยา

เสพติด 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

5 โครงการโรงเรยีนผู้สูงอายุ จัดต้ังโรงเรยีนผู้สูงอายุ 100,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

7 โครงการสวนธรรมนำสุข ฝึกอบรมบุคคลท่ัวไป

ตามโครงการสวนธรรม

นำสุข 

20,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

8 โครงการอบรมทัศนคติ

และค่านิยมในความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

ฝึกอบรมทัศนคตแิละ

ค่านิยมในความซื่อสัตย์

สุจริต 

30,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

9. โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

ฝึกอบรมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

10. โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนหรอืกลุ่มโอท๊อป 

ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนหรอืกลุ่มโอท๊อป 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

    
 

       

11. โครงการส่งเสริมกจิกรรม

การฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ 

ฝึกอบรมอาชีพเพิ่ม

รายได้ 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

12. โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพผู้นำกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนและผู้นำ

องค์กร 

ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพผู้นำกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนและผู้นำ

องค์กร 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
            

13. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ผู้นำกลุ่มสตรแีละผู้นำ

องค์กร 

ฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรี

และผู้นำกลุ่มองค์กร 

50,000 อบต. 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.2  แผนงานส่งเสริมการเกษตร 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาการเกษตรตาม

แนวทฤษฎใีหม่ 

ฝึกอบรมประชาชนท่ัวไป 80,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

2 โครงการส่งเสริมการ

เรยีนรูห้มู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 

80,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

3 โครงการอบรม

เทคโนโลยีด้าน

การเกษตรและปศุสัตว์ 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เทคโนโลยีด้านการเกษตร

และปศุสัตว์ 

80,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

4 โครงการคืนคลองสวย

ท่ัวไทย 

ดำเนินการกิจกรรมคนื

คลองสวย 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

5 โครงการธนาคารน้ำใต้

ดิน 

ฝึกอบรมและดำเนิน

กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดนิ 

100,000 อบต. 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

6 โครงการปลูกต้นไม้ตาม

รอยพ่อ 

ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ 70,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

7 โครงการสร้างจิตสำนึก

ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดำเนินกิจกรรมสร้าง

จติสำนึกในการรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

20,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

8 โครงการอนุรักษ์สภาพ

ป่าไมพ้ื้นท่ีตำบลเพื่อให้

ชุมชนมคีวามรักในป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์

สภาพป่าไมพ้ืน้ท่ีตำบล

เพื่อให้ชุมชนมคีวามรักใน

ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 

30,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

9 โครงการขุดลอกคลอง

อีสานเขียว หน้า ฝาย 

คสล. หมู่ท่ี 17 บ้าน

หนองรัง 

ขุดลอกคลอง 115,000 หมู่ท่ี 17 กองช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ดา้นส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวิต 

ช่วยเหลอืดา้นคุณภาพ

ชีวิต 

100,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
   

 
        

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ 

30,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

3 โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

กิจกรรมยกระดับคุณภาพ

ชีวิตผู้พิการ 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

4 โครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตเด็กหรือ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

กิจกรรมส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวิตเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส 

30,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการกิจกรรมผู้สูง

วัยสานสายใยรัก

ครอบครัว 

กิจกรรมผู้สูงวัยสาน

สายใยรักครอบครัว 

30,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

6 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมศูนย์พัฒนา

ครอบครัว 

กิจกรรมศูนย์พัฒนา

ครอบครัว 

20,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสงเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.4   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการแข่งขันกีฬา

ยุวชนตำบลนายางกลัก 

กิจกรรมแข่งขันกีฬายุวชน

ตำบล 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

2 โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชนตำบลนายาง

กลัก 

กิจกรรมแข่งขันกีฬา

เยาวชนตำบล 

400,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสงเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.4   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการวันกตัญญูผู้สูง

วัยใส่ใจปูชนยีบุคคล 

กิจกรรมวันกตัญญูฯ 60,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

2 โครงการวันลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง 60,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

3 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา 

30,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสงเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.5  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมสภาเด็กและ

เยาวชน 

กิจกรรมส่งเสรมิสภาเด็ก

และเยาวชน 

20,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ             

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

3 โครงการในการพัฒนา

ครูผู้ดูแลเด็กของ ศพด. 

กิจกรรม-ฝึกอบรมครู

ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด. 

56,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

4 โครงการสร้างการ

เรยีนรูต่้างๆของเด็ก 

กิจกรรมการเรียนรูต่้างๆ

ของเด็ก 

56,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

5 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศึกษา-ค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 115,240 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

 

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศึกษา-ค่า

เครื่องแบบผู้เรยีน 

ค่าเครื่องแบบผู้เรยีน 80,400 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

7 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศึกษา-ค่าหนังสือ

เรยีน 

ค่าหนังสือเรยีน 53,600 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

8 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศึกษา-ค่าอุปกรณ์

การเรยีน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 53,600 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

9 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ ศพด. 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ศพด. 

100,000 ศพด.สังกัด 

อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ             

10 โครงการรถรับส่ง

นักเรยีนเด็กเล็กผู้ยากไร้

และดอ้ยโอกาส ของ 

ศพด. 

รถรับส่งเด็กนักเรยีน 450,000 ศพด.สังกัด 

อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

 

 



 

 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศึกษา-ค่าจัดการ

เรยีนการสอนของ ศพด. 

ค่าจัดการเรยีนการสอน

ของ ศพด. 

455,600 ศพด.สังกัด 

อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

12 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศึกษา-ค่าอาหาร

กลางวันของ ศพด. 

ค่าอาหารกลางวันของ 

ศพด. 

1,313,200 ศพด.สังกัด 

อบต. 

นายางกลัก 

กอง

การศึกษาฯ 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสงเสรมิคุณภาพชีวติ        

  2.6  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการเฝ้าระวัง 

ควบคุม ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

กิจกรรมเฝ้าระวังควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

100,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ             

2 โครงการเฝ้าระวัง

ป้องกันเด็กจมน้ำ 

กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน

เด็กจมน้ำ 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า 

กิจกรรมสัตว์ปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

100,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ             

4 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้นำชุมชนดา้น

สุขภาพ 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้นำชุมชนดา้นสุขภาพ 

100,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ             

5 โครงการตรวจคุณภาพ

น้ำอุปโภคบริโภค 

ส่งตรวจตัวอย่างนำ้ 35,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน

โรค 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

โรค 

30,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

7 โครงการสื่อ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

งานสาธารณสุข 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

30,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย     

   

  3.1  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการแก้ไขปัญหา

ความเดือดรอ้นของ

ประชาชน 

กิจกรรมแก้ไขปัญหาความ

เดอืดร้อนของประชาชน 

200,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

2 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอก

ควัน 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

3 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 

กิจกรรมป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

80,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

4 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

สงกรานต์  

กิจกรรมป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

80,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

 

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง 

อปพร. 

กิจกรรมฝึกอบรมจัดต้ัง 

อปพร. 

200,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

6 โครงการฝึกอบรม

ทบทวน อปพร. 

กิจกรรมฝึกอบรมทบทวน 

อปพร. 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

7 โครงการอบรมซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

ฝึกอบรมซ้อมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

60,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี       

  4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการขับเคลื่อน

กิจกรรมสรา้งพลเรอืน

ในระบบประชาธิปไตย 

กิจกรรมขับเคลื่อนสร้าง

พลเรอืนในระบบ

ประชาธิปไตย 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

2 โครงการเฉลมิพระ

เกียรติวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจา้ฯ 

กิจกรรมวันเฉลิมพระ

เกียรติวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจา้ฯ 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

        
 

   

3 โครงการเฉลมิพระ

เกียรติวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเดีจพระ

เจา้อยู่หัว ร.10 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจีพระเจา้อยู่หัว ร. 10 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 

            

4 โครงการเลือกต้ัง กิจกรรมเลือกต้ัง 500,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

5 โครงการประชาคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กิจกรรมประชาคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

6 โครงการอบรม

จริยธรรมคุณธรรมฯ 

ฝึกอบรมจรยิธรรม

คุณธรรมฯ 

20,000 ตำบล 

นายางกลัก 

สำนักปลัด 
            

 

แบบ  ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

  5.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ-กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการชุมชนต้นแบบ

การบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย 

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการ

บรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ             

2 โครงการธนาคารขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ 50,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

3 โครงการบริหารจัดการ

ขยะเปียกในครัวเรอืน 

กิจกรรมบรหิารจัดการ

ขยะเปียกในครัวเรอืน 

100,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

4 โครงการพัฒนา

ศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยตำบลนายาง

กลัก 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการบรหิาร

จัดการขยะมูลฝอยตำบล

นายางกลัก 

100,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการเพื่อดำเนินการ

ลดและคัดแยกขยะมูล

ฝอยจากต้นทาง

มาตรการ 3Rs 

กิจกรรมดำเนินการลด

และคัดแยกขยะมูลฝอย

จากตน้ทางมาตรการ 3Rs 

30,000 ตำบล 

นายางกลัก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
   

 
        

 

 

แบบ  ผด.02 



 

 

ปัญหา อุปสรรค 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักยังประสบปัญหาจากการ

ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักต้องดำเนินการตาม

มาตราการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของ

คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดชัยภูมิ มีผลต่อการดำเนินโครงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนายางกลักที่มีลักษณะเป็นการรวบรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 

บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลงแต่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ก็ได้ดำเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่ง

การที่เกี่ยวข้อง เพ่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและ

เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตำบลนายางกลักอย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน

ปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขค้น องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้มีการ

เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป้นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด

ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องการมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด

และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความ

ต้องการอย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมารถให้ข้อเสนอแนะให้

คำปรกึษา แนะนำ ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนายางกลัก หรือให้ข้อมูล ผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์บริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

http://www.nayangklak.go.th/ หรือติอต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอ

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 หมายเลขโทรศัพท์ 044056033 ในวันเวลาทำการ 

 

 

http://www.nayangklak.go.th/


 

 

              

 


