
บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๕ 

แบบ ผด. ๑ 

 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

รอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี ๑ กำรพฒันำและเพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดันครรำชสีมำ  ยุทธศำสตรท่ี์  ๓  ด้ำนกำรพฒันำเกษตรกร 

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ อปท. ท่ี ๔ ดำ้นกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว 

➢ แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแขง็ของชมุชน     ส ำนกัปลดัเทศบำล 

รวม      

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี ๒ ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่ำอยู ่  

ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดันครรำชสีมำ ยทุธศำษตรท่ี์ ๗  ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ - วฒันธรรมประเพณีและกีฬำ 

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ อปท. ท่ี ๖ ด้ำนศิลปะ วฒันธรรม จำรีตประเพณีและภมิูปัญญำท้องถ่ิน 

➢ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร     กองช่ำง 

รวม      

รวมทัง้ส้ิน      

 
 
 
 
 



บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๖ 

แบบ ผด. ๑ 

 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

รอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี  ๓  พฒันำศกัยภำพกำรท่องเท่ียวและผลิตภณัฑช์ุมชนเพื่อสรำ้งและกระจำยรำยได้ไปสู่ประชำชนในพืน้ท่ี 

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  ๗ 

๗.  ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรท่องเท่ียว  ศำสนำ-วฒันธรรมประเพณีและกีฬำ 

๗.๑  พฒันำฟ้ืนฟูและสง่เสรมิกจิกรรมดำ้นศำสนำ  ศลิปวฒันธรรมและประเพณีของชมุชน
ทอ้งถิน่โครำช  โดยกำรอนุรกัษส์บืสำนต่อและเชื่อมโยงสูก่จิกรรมกำรท่องเทีย่ว 

๙ ๖.๙๘ ๓๗๑,๐๐๐ ๐.๘๙ กองกำรศกึษำ 

๗.๔  สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมลำนกฬีำ และจดักำรแขง่ขนักฬีำประเภทต่ำงๆ รวมถงึ
กำรสรำ้งควำมเป็นเลศิทำงดำ้นกฬีำ 

๔ ๓.๑๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๐.๕๕ ส ำนกัปลดั/ 
กองกำรศกึษำ 

รวม ๑๓ ๑๐.๐๘ ๖๐๑,๐๐๐ ๐.๗๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๗ 

แบบ ผด. ๑ 

 
 

 

ยทุธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยทุธศำสตรจ์งัหวดัท่ี  ๔  พฒันำสงัคมคณุภำพท่ีทัว่ถึงและยัง่ยืนเพ่ือสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 

ยทุธศำสตรท่ี์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  ๒ 

๒.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ 

๒.๑  สง่เสรมิและพฒันำระบบกำรศกึษำ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ ๒ ๑.๕๕ ๑๙๓,๙๐๐ ๐.๔๗ 

กองกำรศกึษำ 
๒.๒  พฒันำและเตรยีมบุคลำกรดำ้นกำรศกึษำ  คร ู นกัเรยีน  ใหเ้ป็นผูม้คีุณภำพมทีกัษะและ
ศกัยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรบัประชำคมอำเซยีน 

๘ ๖.๒๐ ๒,๘๗๘,๔๘๐ ๖.๙๑ 

๒.๔  สง่เสรมิใหป้ระชำชนไดเ้ตรยีมควำมพรอ้ม  และตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรเขำ้สู่
ประชำคมอำเซยีนในทุกดำ้น 

๑ ๐.๗๘ ๕,๐๐๐ ๐.๐๑ 

รวม ๑๑ ๘.๕๓ ๓,๐๗๗,๓๘๐ ๗.๓๙  

ยทุธศำสตรท่ี์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  ๔ 

๔.  ยทุธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสงัคม 

๔.๑  สง่เสรมิและพฒันำบทบำทของผูน้ ำชมุชน  คณะกรรมกำรหมู่บำ้นและชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ๑ ๐.๗๘ ๓๐๐,๐๐๐ ๐.๗๒ 

ส ำนกั
ปลดัเทศบำล 

๔.๒  สง่เสรมิควำมเขม้แขง็ของชุมชน ๔ ๓.๑๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๐.๒๕ 

๔.๓  สง่เสรมิ  พฒันำบทบำทและคุณภำพชวีติของเดก็  เยำวชน  สตร ี ผูส้งูอำยุ  ผูพ้กิำร  
ผูด้อ้ยโอกำส  ประชำชน และคุม้ครองสทิธเิสรภีำพของประชำชน 

๘ ๖.๒๐ ๗,๑๓๕,๕๒๓ ๑๗.๑๔ 

๔.๕  ป้องกนัและแกไ้ขปญัหำกำรเสพ กำรผลติและกำรจ ำหน่ำยยำเสพตดิในทุกระดบั ๒ ๑.๕๕ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๐ 



บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๘ 

แบบ ผด. ๑ 

๔.๖  ด ำเนินกำรโครงกำร เพื่อใหบ้รกิำรประชำชน และรบัทรำบปญัหำ  อุปสรรค และควำม
ตอ้งกำรของประชำชนในพืน้ที ่

๑ ๐.๗๘ ๖๐,๐๐๐ ๐.๑๔ 

รวม ๑๖ ๑๒.๔๐ ๗,๖๔๐,๕๒๓ ๐๘.๓๕  



บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๙ 

แบบ ผด. ๑ 

 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

รอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี  ๔  พฒันำสงัคมคณุภำพท่ีทัว่ถึงและยัง่ยืนเพื่อสู่กำรเป็นเมอืงน่ำอยู่ 

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  ๕ 

๕.  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำด้ำนสำธำรณสขุ 

๕.๑  พฒันำศกัยภำพของอำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ ำหมูบ่ำ้น (อสม) ๑ ๐.๗๘ ๒๔,๐๐๐ ๐.๐๖ 

กอง
สำธำรณสขุฯ 

 

๕.๒  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้ำรรกัษำพยำบำลประชำชนในทกุระดบั  ใหม้คีุณภำพและ
มำตรฐำน  โดยร่วมมอืกบัโรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลและหน่วยงำน  หรอืองคก์รที่
เกีย่วขอ้ง   

๒ ๑.๕๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๒ 

๕.๓  สง่เสรมิสขุภำพและอนำมยัของประชำชนในทุกระดบั  ใหม้สีขุภำพแขง็แรง  โดยใหก้ำร
เรยีนรูก้ำรดแูลสขุภำพ  กำรออกก ำลงักำย กำรป้องกนัโรค กำรใชย้ำอย่ำงถูกตอ้ง กำร
รบัประทำนอำหำรทีม่ปีระโยชน์และกำรเขำ้รบักำรตรวจสขุภำพหรอืกำรรบับรกิำรดำ้น
สำธำรณสขุตำมขัน้ตอนและวธิกีำรทำงกำรแพทย ์

๔ ๓.๑๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๐.๘๑ 

รวม ๗ ๕.๔๒ ๔๑๔,๐๐๐ ๐.๙๙  

 
 
 
 
 
 



บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๑๐ 

แบบ ผด. ๑ 

 
 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

รอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี  ๔  พฒันำสงัคมคณุภำพท่ีทัว่ถึงและยัง่ยืนเพื่อสู่กำรเป็นเมอืงน่ำอยู่ 

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  ๘ 

๘.  ยุทธศำสตรด้์ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมอืงท่ีดี 

๘.๑  ปรบัปรุงโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน ใหร้องรบักำรปฏบิตัภิำรกจิหน้ำที ่ ตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนดอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

๔ ๓.๑๐ ๙๕,๐๐๐ ๐.๒๒ ส ำนกั
ปลดัเทศบำล 

๘.๒  น ำระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรบรหิำรงำนภำยในองคก์ร 
๒ ๑.๕๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๒๙ กองคลงั/ 

กองช่ำง 
๘.๔  บรูณำกำรกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ ร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐั และเอกชน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เพือ่พฒันำทอ้งถิน่ สรำ้งประโยชน์สงูสดุ แก่ประชำชนใน
เทศบำล 

๓ ๒.๓๓ ๖๕,๐๐๐ ๐.๑๖ 
ส ำนกั

ปลดัเทศบำล 
 ๘.๕  เปิดโอกำสใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้มำมสีว่นร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและควำมตอ้งกำร

ของประชำชนในกำรพฒันำเทศบำล 
๑ ๐.๗๘ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๕ 

๘.๖  เพื่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ๕๑ ๓๙.๕๓ ๒๗,๗๕๗,๔๕๘ ๕๘.๗๕ ทุกส ำนกั/กอง 
รวม ๖๑ ๔๗.๒๙ ๒๘,๐๕๗,๔๕๘ ๖๗.๔๐  



บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๑๑ 

แบบ ผด. ๑ 

 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

รอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี  ๕  พฒันำทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และกำรบริหำรจดักำรน ้ำอยำ่งบูรณำกำร 

ยุทธศำสตรท่ี์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  ๑๐ 

๑๐.  ยุทธศำสตรด้์ำนกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรและส่ิงแวดล้อม 

๑๐.๑  พฒันำฟ้ืนฟูและอนุรกัษธ์รรมชำต ิ สิง่แวดลอ้ม  แหล่งน ้ำ  ลุ่มน ้ำล ำคลอง  และปำ่ไมใ้หม้ี
ควำมอุดมสมบรูณ์ 

๓ ๒.๓๓ ๑๗๐,๐๐๐ ๐.๔๑ 

กอง
สำธำรณสขุฯ 

๑๐.๒  รณรงคส์รำ้งจติส ำนึก  เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหำมลพษิและปญัหำสิง่แวดลอ้มของ
ชุมชนทอ้งถิน่ทุกระดบั 

๑ ๐.๗๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๒๔ 

๑๐.๓  จดัท ำระบบก ำจดัขยะรวม  และจดักำรขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ๒ ๑.๕๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๒ 

รวม ๖ ๔.๖๖ ๓๒๐,๐๐๐ ๐.๗๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๑๒ 

แบบ ผด. ๑ 

 
 

 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

รอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี  ๖  ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและควำมมัง่คงของบ้ำนเมอืง   

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  ๙ 

๙.  ยุทธศำสตรด้์ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยแ์ละทรพัยสิ์น 

๙.๒  สง่เสรมิ  สนบัสนุนและร่วมมอืกบัสว่นรำชกำร  หน่วยงำน  มลูนิธกิำรกุศลและองคก์ร
ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรป้องกนัภยัและกำรชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 

๖ ๔.๖๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๐.๔๑ 
ส ำนกั

ปลดัเทศบำล ๙.๔  สนบัสนุนกำรฝึกอบรมจดัตัง้และอบรมฟ้ืนฟูต ำรวจบำ้นและอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝำ่ย
พลเรอืน (อปพร.) และดแูลรกัษำควำมปลอดภยัและกำรจรำจร 

๒ ๑.๕๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๒๙ 

รวม ๘ ๖.๒๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๐.๗๐  

รวมทัง้ส้ิน ๑๒๙ ๑๐๐ ๔๑,๖๓๑,๓๖๑ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลนำงวั 
********************************** 

 ๑๓ 

แบบ ผด. ๑ 

 
 


