








 

 

คํานํา 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  

2548  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ 

ลงวันท่ี  10 ตุลาคม  2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน เมื่อจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปเสร็จเรียบรอยแลว  เพ่ือใหประชาชนในตําบลไดทราบจุดหมาย  วัตถุประสงค รายละเอียดของกิจกรรม

และแนวทางการดําเนินงานจริงในพื้นที่เปาหมาย  ประชาชนสามารถติดตาม  ตรวจสอบ กระบวนการทํางานของ

เทศบาลตําบลนาดอกคําไดอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได  เพราะแผนการดําเนินงานเปนแผนที่มีจุดมุงหมาย  ที่

แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้นและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงานจะ

ทําใหการติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  

  เทศบาลตําบลนาดอกคํา  หวังวาแผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือในการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลนาดอกคํา  ใหมีทิศทางที่ตรงประเด็นและเปนคูมือที่ประชาชนจะสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลนาดอกคํา 
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บทที่ 1 

แผนการดําเนินงาน 

 

1.1  บทนํา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.  2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนพัฒนาสามปและแผนการ

ดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  ทําใหแนวทางใน

การดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีการ

ประสานแผนและบูรณาการ  การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  

แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

 

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 

1.2.1  เพ่ือใหทราบโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม  ที่เทศบาลตําบลนาดอกคํา  จะดําเนนิการจริงในพื้นที่ตําบล

นาดอกคาํ 

 1.2.2  เพ่ือแสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการ

ดําเนินงานจริง 

 1.2.3  เปนการรวบรวมขอมูลทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ตําบลนาดอกคํา 

 1.2.4  เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนการดําเนินงาน   (Action Plan) 

 1.2.5  เพ่ือความสะดวกในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติมของเทศบาลตําบลนาดอกคํา 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

1.3.1  ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมขอมูล  

   

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่มีการ

ดําเนินการจริงในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง

นั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจาก

หนวยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ 

 

1.3.2  ขั้นตอนที่  2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

 

   คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู  

ใหสอดคลองกับยทุธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน  ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน  2  สวน  คือ 

 สวนที่  1  บทนํา 

 สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

1.3.3  ขั้นตอนที่  3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 

 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือ

ประกาศใช  การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  เรื่องแผนการดําเนินงานพัฒนาเทศบาลตําบลนาดอกคํา  ประจําปงบประมาณ  2561  เพื่อปดประกาศโดย

เปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
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1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 

 1.4.1  เปนแผนการดําเนินงานที่แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

 1.4.2  ประชาชนในพ้ืนที่ไดทราบถึงภารกิจของเทศบาลตําบลนาดอกคําและสามารถตรวจสอบได 

 1.4.3  สะดวกในการติดตาม  ตรวจสอบแผนงานโครงการของเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

 1.4.4  เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 

 1.4.5  โปรงใส  ชัดเจน  ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

 1.4.6  ไดทราบถึงสถานที่ที่จะดําเนินการจริง  ระยะเวลาและเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

 1.4.7  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือที่สําคญัในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น 

 1.4.8  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ผด .1 

บทที่  2 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2561 

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนินการ 

1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสรางพื้นฐาน  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนเพียงพอตอความ

ตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงนํ้า  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ 

1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในหนวยงาน  อปท. เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

และการบริการ 

 

 

53  โครงการ 

 

3 โครงการ 

 

 

33.76 

 

1.91 

 

 

6,431,000 

 

1,072,700 

 

 

18.09 

 

3.02 

 

 

กองคลัง,กองชาง 

 

สํานักปลดั/กองคลัง 

 

รวม 56  โครงการ 35.67 7,503,700 21.11  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

2.1 สงเสริมใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัวอบอุนและสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชน 

2.2 สนับสนุนการแกไขปญหาเด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และการแกไขปญหายาเสพตดิ 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนการบรกิารสาธารณสุขข้ันพื้นฐานใหมีคณุภาพไดมาตรฐาน 

2.4 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการระบาดของโรคตดิตอตาง ๆ  เชน  โรคไขหวัดนก  โรค

ไขเลือดออก  โรคเอดส  โรคฉ่ีหนู  ฯลฯ  

 

12  โครงการ 

 

3  โครงการ 

5  โครงการ 

5  โครงการ 

 

7.65 

 

1.91 

3.19 

3.19 

 

 

16,261,300 

 

95,000 

580,000 

467,000 

 

45.75 

 

0.27 

1.64 

1.32 

 

 

งานสวัสดิการ 

 

งานสวัสดิการ 

งานการศึกษา 

งานสาธารณสุข 

รวม 25 โครงการ 15.93 17,403,300 48.96  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด 
จํานวนงบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนินการ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหารจัดการท่ีดีและการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน  

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  

ขาราชการ  พนักงานจาง  ในการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการประชาชน 

3.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบัตงิาน 

 

 

12  โครงการ 

 

6  โครงการ 

 

 

7.65 

 

3.83 

 

 

675,000 

 

871,600 

 

 

1.90 

 

2.46 

 

 

งานการศึกษา 

งานการเจาหนาที ่

กองคลัง 

รวม 18  โครงการ 11.47 1,546,600 4.35  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกีฬา 

4.1 พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีความสวยงามตลอดจนพัฒนาเสนทางคมนาคม  

และรณรงคประชาสมัพันธแหลงทองเท่ียวใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

4.2 สนับสนุนการจดัการแขงขันกฬีา  อุปกรณกีฬา  รวมทั้งซอมแซมปรับปรุงสถานที่ออก

กําลังกายใหพรอมสําหรับบริการประชาชน 

 

4  โครงการ 

 

6  โครงการ 

 

2.55 

 

3.83 

 

158,000 

 

250,000 

 

 

0.45 

 

0.71 

 

 

งานทองเท่ียวฯ 

 

งานการศึกษา 

 

รวม 10  โครงการ 6.37 408,000 1.15  

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีทองถิ่น

และภูมปิญญาทองถิ่น 

5.1 สงเสริมการจัดการศึกษา  และการใหบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทัว่ถึงและมี

คุณภาพ 

5.2 พัฒนาและปรับปรุงศนูยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรยีนใหไดมาตรฐาน 

5.3 สงเสริมสถาบันทางศาสนา  งานรัฐพิธี  งานประเพณีทองถิ่นและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

17  โครงการ 

 

5 โครงการ 

15  โครงการ 

 

 

10.83 

 

3.19 

9.56 

 

 

5,759,025 

 

1,656,485 

597,000 

 

 

16.20 

 

4.66 

1.68 

 

 

งานการศึกษา 

 

กองชาง 

งานการศึกษา 

อําเภอนาดวง 

รวม 37  โครงการ 23.57 8,012,490 22.54  



แผนการดาํเนินงาน 

 

6

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด 
จํานวนงบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนินการ 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.1 สนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากสาธารณภัย 

6.2 จัดอบรมบุคลากรและประชาชนใหมีความรูดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ

การชวยเหลอืผูประสบภัย 

6.3 สนับสนุนและสงเสริมประชาชน  ชุมชน  ใหมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

2  โครงการ 

 

2  โครงการ 

 

3  โครงการ 

 

 

1.28 

 

1.28 

 

1.91 

 

 

180,000 

 

70,000 

 

250,000 

 

 

0.51 

 

0.26 

 

0.71 

 

 

งานปองกันและ

บรรเทาฯ 

งานปองกันและ

บรรเทาฯ 

งานบริหารทั่วไป 

รวม 7  โครงการ 4.46 520,000 1.47  

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพและรายได 

7.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนตาม

แนวนโยบายตาง ๆ  ที่เก่ียวของเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

7.2 ยกระดับคณุภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน  ปลอดสารพิษ  

 

4  โครงการ 

 

- 

 

2.55 

 

- 

 

155,000 

 

- 

 

0.44 

 

- 

 

งานสวัสดิการสังคม 

- 

รวม 4  โครงการ 2.55 155,000 0.44  

รวมทั้งสิ้น 157  โครงการ 100 35,549,090 100  

  



3.1  ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาดานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสรางพื้นฐาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพ่ือใหบริการสาธารณะประโยชนข้ันพื้นฐานแกประชาชนในดานตาง ๆ อยางทั่วถึง

               (2)  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนตาง ๆ แกประชาชนในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ

               (3)  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาถนน แหลงนํ้า ใหสามารถใชการไดอยางดี

               (4)  เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว

3.1.1  แผนงาน

3.1.1.1  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนเพียงพอตอความตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงน้ํา  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 กอสรางโครงหลังคาศพด.บานน้ําสวยหวยปลาดุก กอสรางโครงหลังคาศพด.บานน้ําสวยหวยปลาดุก 50,000 ศพด. กองชาง

2 กอสรางถังนํ้าศพด.วัดวิเวกทีปาราม กอสรางถังน้ําศพด.วัดวิเวกทีปาราม 50,000 ศพด. กองชาง

3 กอสรางรั้ว/ปายศพด.บานโพนสวาง กอสรางรั้ว/ปายศพด.บานโพนสวาง 50,000 ศพด. กองชาง

4 ปรับปรุงภูมิทัศน ตอเติม ปรับปรุงศพด.บานหวยตาด ปรับปรุงภูมิทัศนตอเติมปรับปรุงศพด.บานหวยตาด 50,000 ศพด. กองชาง

5 ปรับปรุงรางน้ําฝน/ปูพื้นกระเบื้องศพด.บานหวยเตย ปรับปรุงรางน้ําฝน/ปูพื้นกระเบ้ืองศพด.บานหวยเตย 50,000 ศพด. กองชาง

6 ปรับปรุงโรงอาหาร/ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ปรับปรุงโรงอาหาร/ปูพื้นกระเบ้ืองอาคารเรียนโรงเรียน 50,000 รร.เทศบาลฯ กองชาง

7 กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก พื้นที่หมูที่ 1 บานหวยเตย อ.นาดวง จ.เลย 210,000 หมูที่ 1 กองชาง

8 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 1 บานหวยเตย อ.นาดวง จ.เลย 60,000 หมูที่ 1 กองชาง

9 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตรสายซําตองหนัง พื้นที่หมูที่ 2 บานนาดอกคํา อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 2 กองชาง

10 กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก พื้นที่หมูที่ 2 บานหวยเตย อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 2 กองชาง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
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บทที่  3

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสรางพื้นฐาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ)



3.1.1.1  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนเพียงพอตอความตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงน้ํา  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ (ตอ)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตรสายภูบอ พื้นที่หมูที่ 3 บานโพนสวาง อ.นาดวง จ.เลย 100,000 หมูที่ 3 กองชาง

12 กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจรAsphaltic Concrete พรอมวางทอพื้นที่หมูที่ 3 บานโพนสวาง อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 3 กองชาง

ระบายน้ําและบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก

13 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายภูซาง-หวยโปง พื้นที่หมูที่ 3 บานโพนสวาง อ.นาดวง จ.เลย 100,000 หมูที่ 3 กองชาง

14 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ พื้นที่หมูที่ 3และ10 อ.นาดวง จ.เลย 150,000 หมูที่ 3 กองชาง

15 กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก พื้นที่หมูที่ 4 บานหวยตาด อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 3 กองชาง

16 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 4 บานหวยตาด อ.นาดวง จ.เลย 50,000 หมูที่ 3 กองชาง

17 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายผาแสนคาํ พื้นที่หมูที่ 4 บานหวยตาด อ.นาดวง จ.เลย 30,000 หมูที่ 3 กองชาง

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายภูตูม พื้นที่หมูที่ 4 บานหวยตาด อ.นาดวง จ.เลย 70,000 หมูที่ 3 กองชาง

19 กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจรAsphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 5 บานพะเนียง อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 3 กองชาง

20 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 5 บานพะเนียง อ.นาดวง จ.เลย 131,000 หมูที่ 3 กองชาง

21 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายปาสัก-วัดภูกอย พื้นที่หมูที่ 5 บานพะเนียง อ.นาดวง จ.เลย 300,000 หมูที่ 3 กองชาง

22 กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจรAsphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 6 บานน้ําสวยหวยปลาดุก อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 3 กองชาง

23 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายหวยโกนคอตอนลาง พื้นที่หมูที่ 6 บานน้ําสวยหวยปลาดุก อ.นาดวง จ.เลย 100,000 หมูที่ 3 กองชาง

24 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ พื้นที่หมูที่ 6 ,7และ12  อ.นาดวง จ.เลย 150,000 หมูที่ 3 กองชาง

25 กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจรAsphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 7 บานรมเย็น อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 3 กองชาง

26 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายบานนอยสามัคค-ีหนองปลานิล พื้นที่หมูที่ 7 บานรมเย็น อ.นาดวง จ.เลย 100,000 หมูที่ 3 กองชาง

27 ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 8 บานใหมสันติธรรม อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 3 กองชาง

28 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 3 เฟส 4 สาย พื้นที่หมูที่ 8 บานใหมสันติธรรม อ.นาดวง จ.เลย 280,000 หมูที่ 3 กองชาง

29 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายผาขาว พื้นที่หมูที่ 8 บานใหมสันติธรรม อ.นาดวง จ.เลย 50,000 หมูที่ 3 กองชาง

30 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายผาลอม-ผาปอง พื้นที่หมูที่ 8 บานใหมสันติธรรม อ.นาดวง จ.เลย 50,000 หมูที่ 3 กองชาง

  พ.ศ. 2560
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3.1.1.1  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนเพียงพอตอความตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงน้ํา  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ (ตอ)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย    พ.ศ. 2560

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 9 บานโคกหินใต อ.นาดวง จ.เลย 150,000 หมูที่ 9 กองชาง

32 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายหวยสีโสมตอนลาง พื้นที่หมูที่ 9 บานโคกหินใต อ.นาดวง จ.เลย 100,000 หมูที่ 9 กองชาง

33 เสรมิผิวจราจรภายในหมูบาน ผิวจราจร Asphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 9 บานโคกหินใต อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 9 กองชาง

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 9 บานโคกหินใต อ.นาดวง จ.เลย 148,000 หมูที่ 9 กองชาง

35 กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก พื้นที่หมูที่ 10 บานโคกหินใต อ.นาดวง จ.เลย 52,000 หมูที่ 10 กองชาง

36 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 10 บานโคกหินใต อ.นาดวง จ.เลย 50,000 หมูที่ 10 กองชาง

37 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายวังเย็น-หวยปอบ พื้นที่หมูที่ 10 บานโคกหินใต อ.นาดวง จ.เลย 100,000 หมูที่ 10 กองชาง

38 ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 11 บานวังเย็น อ.นาดวง จ.เลย 95,000 หมูที่ 11 กองชาง

39 เสรมิผิวจราจรภายในหมูบาน ผิวจราจร Asphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 11 บานวังเย็น อ.นาดวง จ.เลย 105,000 หมูที่ 11 กองชาง

40 กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจรAsphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 12 บานภูแผงมา อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 12 กองชาง

41 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร สายหวยขามปอมตอนบน พื้นที่หมูที่ 12 บานภูแผงมา อ.นาดวง จ.เลย 30,000 หมูที่ 12 กองชาง

42 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายหวยขามปอมตอนกลาง พื้นที่หมูที่ 12 บานภูแผงมา อ.นาดวง จ.เลย 20,000 หมูที่ 12 กองชาง

43 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายหวยขามปอมตอนลาง พื้นที่หมูที่ 12 บานภูแผงมา อ.นาดวง จ.เลย 50,000 หมูที่ 12 กองชาง

44 กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก พื้นที่หมูที่ 13 บานศรีสะอาด อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 13 กองชาง

45 เสรมิผิวจราจรภายในหมูบาน ผิวจราจร Asphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 14 บานโนนตะวัน อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 14 กองชาง

46 กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจรAsphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 15 บานเขาแกวพัฒนา อ.นาดวง จ.เลย 140,000 หมูที่ 15 กองชาง

47 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 15 บานเขาแกวพัฒนา อ.นาดวง จ.เลย 60,000 หมูที่ 15 กองชาง

48 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายหวยราช พื้นที่หมูที่ 16 บานหนองเปดกา อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 16 กองชาง

49 เสรมิผิวจราจรภายในหมูบาน ผิวจราจร Asphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 16 บานหนองเปดกา อ.นาดวง จ.เลย 200,000 หมูที่ 16 กองชาง
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3.1.1.1  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนเพียงพอตอความตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงน้ํา  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ (ตอ)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย    พ.ศ. 2560

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50 กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก พื้นที่หมูที่ 17 บานหวยตาดใต อ.นาดวง จ.เลย 40,000 หมูที่ 17 กองชาง

51 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน พื้นที่หมูที่ 17 บานหวยตาดใต อ.นาดวง จ.เลย 100,000 หมูที่ 17 กองชาง

52 ปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร  สายหวยปอบตอนลาง พื้นที่หมูที่ 17 บานหวยตาดใต อ.นาดวง จ.เลย 100,000 หมูที่ 17 กองชาง

53 เสรมิผิวจราจรภายในหมูบาน ผิวจราจร Asphaltic Concrete พื้นที่หมูที่ 17 บานหวยตาดใต อ.นาดวง จ.เลย 60,000 หมูที่ 17 กองชาง

3.1.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงาน อปท.เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนตบุค) คอมพิวเตอร,เคร่ืองปริ้น,โนตบุค 82,700 เทศบาล กองคลัง

2 โทรศัพท  Internet  โฮมเพจ โทรศัพท  Internet  โฮมเพจ 90,000 เทศบาล สํานักปลดั

3 ซอมแซมบํารุงรักษาทรพัยสิน ซอมแซมบํารุงรักษาทรพัยสิน 900,000 เทศบาล สํานักปลดั

กองคลัง

กองชาง
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3.2  ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนตาง ๆ แกประชาชนในทองถ่ิน

               (2)  เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน

               (3)  เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาลใหเปนรูปธรรมมากขึ้น

               (4)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนใหมีมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง

               (5)  เพ่ือควบคุมและปองกันโรคติดตอในชุมชน

               (6)  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

3.2.1  แผนงาน

3.2.1.1  สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัวอบอุนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย    พ.ศ. 2560

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรสีากล จัดกิจกรรมวันสตรสีากล 20,000 ภายในจว. งานสวัสดิการฯ

2 โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิติเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการฯ สงเสริมความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิติเยาวชน ฯ 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

3 โครงการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอมฯ ปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภฯ 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ 15,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

5 โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีใหกับชุมชน เพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีใหกับชุมชน 30,000 เทศบาล งานบริหารทั่วไป

6 โครงการวันคนพิการ คนพิการ 15,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

7 โครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีในตําบลนาดอกคาํ สงเสริมบทบาทของสตรใีนตําบลนาดอกคํา 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

8 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

               พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย    พ.ศ. 2560

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 10,192,800 ต.นาดอกคาํ งานสวัสดิการ

10 เบี้ยยังชีพผูพิการ เบี้ยยังชีพผูพิการ 5,400,000 ต.นาดอกคาํ งานสวัสดิการ

11 เงนิสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาดอกคํา เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 328,500 เทศบาล งานสวัสดิการ

12 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนของคนพิการในตําบลนาดอกคาํ สิทธิประโยชนของคนพิการในตาํบลนาดอกคํา 20,000 เทศบาล งานสวัสดิการ

3.2.1.2  สนับสนุนการแกไขปญหาเด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และการแกไขปญหายาเสพติด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและวันตอตานยาเสพติดโลก ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/จัดกิจกรรม 30,000 เทศบาล งานบริหารทั่วไป

2 โครงการอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส อนามัยเจริญพันธและการแกไขปญหา แกไขปญหาเด็กวัยรุนกอนวัยอันควร 15,000 เทศบาล งานสวัสดิการ

เด็กวัยรุนดื่มสุรากอนวัยอันควร

3 อุดหนุนศนูยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอนาดวง ปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด 50,000 อ.นาดวง อ.นาดวง

3.2.1.3  สงเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย     พ.ศ. 2560

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขฯ 255,000 ม.1-17 อสม.

2 สนับสนุนเงนิสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพ สนับสนุนเงนิสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพ 230,000 เทศบาล งานสาธารณสุข

3 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 25,000 ภายในอําเภอ งานสาธารณสุข

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ สงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ 50,000 ต.นาดอกคาํ งานสาธารณสุข

5 จัดซื้อถังขยะมูลฝอย จัดซื้อถังขยะมูลฝอย 20,000 ต.นาดอกคาํ กองคลัง

                     พ.ศ. 2561
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   พ.ศ. 2560
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3.2.1.4  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการระบาดของโรคติดตอตาง ๆ  เชน  โรคไขหวัดนก  โรคไขเลือดออก  โรคเอดส  โรคฉ่ีหนู  ฯลฯ 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพนสารเคมี จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพนสารเคมี 70,000 ม.1-17 กองคลัง

2 จัดหาสารเคมีพนยุง จัดหาสารเคมีกําจัดยุงลาย 80,000 ม.1-17 กองคลัง

3 จัดหาทรายอะเบท จัดหาทรายอะเบท 65,000 ม.1-17 กองคลัง

4 จัดหาวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดหาวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบา 75,000 ม.1-17 กองคลัง

5 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 177,000 ม.1-17 กองคลัง

           พ.ศ. 2561
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     พ.ศ. 2560



3.3  ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาดานการเมือง  การบริหารจัดการท่ีดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

               (2)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3.3.1  แผนงาน

3.3.1.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการ  พนักงานจาง  ในการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดงานวันเทศบาล 20,000 เทศบาล บริหารทั่วไป

2 คาตอบแทนนักเรยีน/นักศึกษาชวยงานเทศบาล จางนักเรียน/นักศึกษาชวยงานเทศบาล 20,000 เทศบาล การเจาหนาที่

3 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอปท.ระดับอําเภออุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสาร 40,000 อําเภอ การเจาหนาที่

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 50,000 เทศบาล กองคลัง

5 โครงการปลูกจิตสาํนึก  คนไทยไมโกง ปลูกจิตสํานึก  คนไทยไมโกง 25,000 เทศบาล บริหารทั่วไป

6 โครงการการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถ่ิน การเลอืกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 100,000 ต.นาดอกคาํ บริหารทั่วไป

7 โครงการจัดตั้งเวทีประชาคมตางๆ จัดตั้งเวทีประชาคมตางๆ 20,000 ต.นาดอกคาํ บริหารทั่วไป

8 โครงการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ 10 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ 10 300,000 ต.นาดอกคาํ บริหารทั่วไป

9 โครงการแผนการปองกันการหาผลประโยชนทับซอนเจาหนาที่ของรัฐ แผนการปองกันการหาผลประโยชนทับซอนเจาหนาที่ของรัฐ20,000 เทศบาล นิติการ

10 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 30,000 เทศบาล การเจาหนาที่

11 โครงการอบรมพรบ.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ใหกับประชาชนและ อบรมพรบ.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ใหกับประชาชนและ10,000 เทศบาล ธุรการ

เจาหนาที่ เจาหนาที่

12 คาธรรมเนียมของเจาหนาที่รังวัดที่ดิน คาธรรมเนียมของเจาหนาที่รังวัดที่ดิน 40,000 เทศบาล กองชาง

 พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

                   พ.ศ. 2561

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการที่ดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน)

 -14-

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย



3.3.1.2  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน จัดหาครุภัณฑสํานักงาน 494,100 เทศบาล กองคลัง

2 จัดหาครุภัณฑการศกึษา จัดหาครุภัณฑการศึกษา 33,000 เทศบาล กองคลัง

3 จัดหาครุภัณฑสํารวจ จัดหาครุภัณฑสํารวจ 5,000 เทศบาล กองคลัง

4 จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 75,000 เทศบาล กองคลัง

5 จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 74,500 เทศบาล กองคลัง

6 จัดหาครุภัณฑการเกษตร จัดหาครุภัณฑการเกษตร 190,000 เทศบาล กองคลัง

 -15-

 พ.ศ. 2560                    พ.ศ. 2561



3.4  ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเที่ยวและการกีฬา

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพ่ือเปนการสงเสริมอนุรักษแหลงทองเที่ยว

               (2)  เพ่ือพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหดีขึ้น

               (3)  เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนไดออกกําลังกาย  สุขภาพรางกายแข็งแรง

               (4)  เพ่ือสรางความสามัคคีมีน้ําใจเปนนักกีฬา

3.4.1  แผนงาน

3.4.1.1  พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีความสวยงามตลอดจนพัฒนาเสนทางคมนาคมและรณรงคประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสรมิการทองเที่ยว ประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว 30,000 เทศบาล งานทองเท่ียว

2 โครงการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียว ประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียว 30,000 เทศบาล งานทองเท่ียว

3 คาใชจายดานการสงเสริมการทองเท่ียว การสงเสริมการทองเท่ียว 30,000 เทศบาล งานทองเท่ียว

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาหมูบานตําบลนาดอกคํา ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาหมูบาน 68,000 ม.1-17 งานธุรการ

3.4.1.2  สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา  อุปกรณกีฬา  รวมทั้งซอมแซมปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกายใหพรอมสําหรับบริการประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดการแขงขันกีฬานาดอกคําคัพ  แขงขันกีฬานาดอกคําคัพ  50,000 เทศบาล งานการศกึษา

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอนาดวง แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 100,000 เทศบาล งานการศกึษา

4 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย จัดการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย 30,000 เทศบาล งานการศกึษา

5 โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันอําเภอนาดวงคัพ สงนักกีฬาเขารวมแขงขันอําเภอนาดวงคัพ 20,000 เทศบาล งานการศกึษา

6 โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ กีฬาเทศบาลสัมพันธ 50,000 เทศบาล งานการศกึษา

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวและการกีฬา)

                  พ.ศ. 2561
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  พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561



3.5  ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมในพื้นที่ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานศึกษา

               (2)  เพ่ือสงเสริมกระบวนการการเรียนและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนโดยการมีสวนรวม

               (3)  เพ่ือใหโรงเรียนมีการพัฒนาในดานการเรียนและคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน

               (4)  เพ่ือใหโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยใชในการเรียนการสอน

               (5)  เพ่ือเปนการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นใหสืบทอดตอไป

3.5.1  แผนงาน

3.5.1.1  สงเสริมการจัดการศึกษา  และการใหบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 คาจางครสูอนเปนรายชั่วโมงโรงเรียนเทศบาล คาจางครูสอนเปนรายชั่วโมงโรงเรียนเทศบาล 528,000 เทศบาล งานการศกึษา

2 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 30,000 เทศบาล งานการศกึษา

3 ปฐมนิเทศผูปกครองและเด็กวันเปดภาคเรียน ปฐมนิเทศผูปกครองวันเปดภาคเรียน 5,000 เทศบาล งานการศกึษา

4 คาจางเหมาอาหารกลางวันร.รเทศบาลตําบลนาดอกคาํ คาจางเหมาอาหารกลางวันร.ร 528,000 เทศบาล งานการศกึษา

5 คาจัดการการเรียนการสอนรายหัวร.รเทศบาลตําบลนาดอกคาํ คาจัดการการเรียนการสอนรายหัว 224,400 เทศบาล งานการศกึษา

6 คาหนังสือเรียนร.รเทศบาลตําบลนาดอกคาํ คาหนังสือเรยีนร.ร 26,400 เทศบาล งานการศกึษา

7 คาเครื่องอุปกรณการเรียนร.รเทศบาลตําบลนาดอกคาํ คาเครื่องอุปกรณการเรียนร.ร 13,200 เทศบาล งานการศกึษา

8 คาเครื่องแบบนักเรียนร.รเทศบาลตําบลนาดอกคาํ คาเครื่องแบบนักเรยีนร.ร 39,600 เทศบาล งานการศกึษา

9 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนร.รเทศบาลตําบลนาดอกคาํ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนร.ร 28,380 เทศบาล งานการศกึษา

10 คชจ.ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาร.รเทศบาลตําบลนาดอกคาํ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาร.ร 20,000 เทศบาล งานการศกึษา

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น)

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

                    พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย
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    พ.ศ. 2560



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการในการพัฒนาขาราชการครู ลูกจางของโรงเรียนในสงักัดเทศบาล พัฒนาขาราชการครู ลูกจางของโรงเรียน 12,000 เทศบาล งานการศกึษา

12 โครงการศึกษาดูงานจัดงานมหกรรมการศกึษาทองถ่ิน โศึกษาดูงานจัดงานมหกรรมการศึกษาทองถ่ิน 60,000 เทศบาล งานการศกึษา

13 คาวัสดงุานบานงานครัว (โรงเรียนฯ, ศพด) คาวัสดงุานบานงานครัว (โรงเรียนฯ, ศพด) 30,000 เทศบาล งานการศกึษา

14 คาอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน   คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   252,940 เทศบาล งานการศกึษา

15 คาอาหารเสรมินมโรงเรียน (สพฐ) คาอาหารเสรมินมโรงเรียน (สพฐ) 1,278,105 รร.สังกัดสพฐ. งานการศึกษา

16 อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ) อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ) 2,668,000 รร.สังกัดสพฐ. งานการศึกษา

17 การพัฒนาการศกึษาองคความรูบุคลากร การพัฒนาการศึกษาองคความรูบุคลากร 15,000 เทศบาล งานการศกึษา

3.5.1.2  พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหไดมาตรฐาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 คาพัฒนาครผููดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก (ศพด.) คาพัฒนาครผููดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก (ศพด.) 48,000 เทศบาล งานการศกึษา

2 สนับสนุนคาใชจายคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. 896,700 เทศบาล งานการศกึษา

3 สนับสนุนคาใชจายคาจางจัดการการเรียนการสอนรายหัว ศพด. คาจางจัดการการเรียนการสอนรายหัว ศพด. 311,100 เทศบาล งานการศกึษา

4 คาอาหารเสรมิ (นม) ศพด. คาอาหารเสรมิ (นม) ศพด. 350,665 เทศบาล งานการศกึษา

5 จัดหาเครื่องเลนสนาม (โรงเรียนและศพด.) จัดหาเครื่องเลนสนาม (โรงเรียนและศพด.) 50,000 เทศบาล งานการศกึษา

 พ.ศ. 2560
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3.5.1.3  สงเสริมสถาบันทางศาสนา  งานรัฐพิธี  งานประเพณีทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ิน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000 เทศบาล งานการศกึษา

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จัดงานประเพณีสงกรานต 20,000 เทศบาล งานการศกึษา

3 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 150,000 เทศบาล เทศบาล

4 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 20,000 เทศบาล งานการศกึษา

5 โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระถ้ําผายา สรงน้ําพระถ้ําผายา 40,000 เทศบาล งานการศกึษา

6 โครงการจัดงานประเพณีเปดถ้ําประกายเพชร จัดงานประเพณีเปดถ้ําประกายเพชร 20,000 เทศบาล งานการศกึษา

7 โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช จัดกิจกรรมวันปยมหาราช 1,000 เทศบาล งานการศกึษา

8 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 5,000 เทศบาล งานการศกึษา

9 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 5,000 เทศบาล งานการศกึษา

10 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบาน(ม.6,7และ12) ประเพณีบุญเบิกบาน(ม.6,7และ12) 30,000 เทศบาล งานการศกึษา

11 โครงการจัดกิจกรรมวันจักรี จัดกิจกรรมวันจักรี 1,000 เทศบาล งานการศกึษา

12 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ(รัชกาลที1่0) 20,000 เทศบาล งานการศกึษา

13 อุดหนุนงานรัฐพิธี สนับสนุนงานรัฐพิธี 15,000 อ.นาดวง อําเภอนาดวง

14 อุดหนุนประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว(งานภูคราว) ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว(งานภูคราว) 100,000 อ.นาดวง อําเภอนาดวง

15 อุดหนุนงานกาชาดดอกฝายบาน สืบสายวัฒนธรรมไทเลย งานกาชาดดอกฝายบาน สืบสายวัฒนธรรมไทเลย 20,000 อ.นาดวง อําเภอนาดวง
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3.6  ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพ่ือฟนฟูทรัพยากรน้ํา ปาไม ใหสามารถอยูคูกับชุมชนอยางย่ังยืน

               (2)  เพ่ือใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

               (3)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของปรชาชนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมชุมชน ตลอดจนการนําทรัพยากรมาใชอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ

               (4)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.6.1.1  สนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการชวยเหลือภัยพิบัติสาธารณภัย ชวยเหลือภัยพิบัติสาธารณภัย 150,000 เทศบาล งานปองกันฯ

2 จัดซื้อเครื่องดับเพลิงและอุปกรณงานปองกันฯ อุปกรณงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,000 เทศบาล งานปองกันฯ

3.6.1.2 จัดอบรมบุคลากรและประชาชนใหมีความรูดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการซกัซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 60,000 เทศบาล งานปองกันฯ

2 โครงการปองกันภัยทางทองถนนชวง 7 วันอันตราย(เทศกาลปใหมและสงกรานตปองกันภัยทางทองถนนชวง 7 วันอันตราย 30,000 เทศบาล งานปองกันฯ

3.6.1.3  สนับสนุนและสงเสริมประชาชน ชุมชน ใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรต,ิวันตนไมโลก/โครงการ"รักน้ํา รกัปา รักษาแผนดินปลูกปาเฉลิมพระเกียรต,ิวันตนไมโลกฯ 50,000 ต.นาดอกคาํ บริหารทั่วไป

2 โครงการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อางเก็บน้ําหวยน้ําสวยดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 ต.นาดอกคาํ บริหารทั่วไป

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 150,000 ต.นาดอกคาํ บริหารทั่วไป

                 พ.ศ. 2561

3.6.1  แผนงาน

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย
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(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561



3.7  ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ  อาชีพ  และรายได

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพ่ือสงเสริมอาชีพ การสรางงาน สรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ ใหมีรายไดเลี้ยงชีพ ลดการอพยพเคลื่อนยายแรงงาน

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                      

3.7.1  แผนงาน                                                                                                                                                           

3.7.1.1  สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายตาง ๆ  ที่เก่ียวของเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 110000 เทศบาล งานสวัสดิการ

1.1โครงการขับเคลื่อนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(30,000 บาท)

1.2โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(30,000 บาท)

1.3โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง(50,000 บาท)

2 โครงการอบรมประดิษฐเครื่องใชจากหลอด/ซองกาแฟใหกับกลุมสตรีใน ประดิษฐเคร่ืองใชจากหลอด/ซองกาแฟใหกับ 15,000 เทศบาล งานสวัสดิการ

ตําบลนาดอกดคาํ กลุมสตรีในตําบลนาดอกดคาํ

3 โครงการอบรมสงเสริมทักษะอาชีพแกคนพิการ ผูดแูลคนพิการในตําบล สงเสริมทักษะอาชีพแกคนพิการ ผูดูแลคนพิการ 15,000 เทศบาล งานสวัสดิการ

นาดอกคาํ "หลักสูตรการทําพรมเช็ดเทา" ในตําบลนาดอกคํา "หลักสูตรการทําพรมเช็ดเทา"

4 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ  การทําไมกวาดทางมะพราวใหกับ สงเสริมอาชีพ  การทําไมกวาดทางมะพราวใหกับ 15,000 เทศบาล งานสวัสดิการ

ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ผูสงูอายุและผูดอยโอกาส

                   พ.ศ. 2561
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               (2)  เพ่ือสนับสนุนกลุมอาชีพที่มีอยูเดิมใหไดรับการพัฒนายกระดับทักษะฝมือใหไดมาตรฐาน

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

 พ.ศ. 2560

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได)

               (3)  เพ่ือใหกลุมอาชีพตาง ๆ มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย
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