
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความสังคมท่ีเป็นธรรม
    1.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - กิจกรรมกีฬาพัฒนาทักษะทาง 50,000 อบต.นากลาง กองการ

กายภาพ ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์ ศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง

2 โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เด็กเล็กในการดูแลของศูนย์ 50,000 อบต.นากลาง กองการ

ต าบลนากลาง พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง ได้ ศึกษา

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

ห้องเรียนปีละ 1 คร้ัง

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564  - จัดกิจกรรมงานวันเด็กส าหรับ 150,000 อบต.นากลาง กองการ

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

อบต.นากลาง

4 โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในเด็ก จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและ 50,000 อบต.นากลาง กองการ

จริยธรรมส าหรับเด็กเล็ก ศึกษา

5 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 50,000 อบต.นากลาง กองการ

กิจกรรมของเด็กนักเรียน ศึกษา
6 โครงการรณณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 50,000 อบต.นากลาง กองการ

ในเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตฺ นากลาง กิจกรรมของเด็กนักเรียน ศึกษา

แบบ ผด.01

โครงการท่ี
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง



รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ก่อสร้างอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000,000 อบต.นากลาง กองการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบอน หมู่ท่ี 4 ตามแบบมาตราฐานจ านวน 1หลัง ศึกษา

8 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา 1,700,000 อบต.นากลาง กองการ
เด็กเล็กในสังกัด อบตนากลาง และโรงเรียน ศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ี

9 อุดหนุนส าหรับอาหารกลางวัน อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 2,000,000 อบต.นากลาง กองการ
ต าบลนากลาง ศึกษา

10 ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 500,000 อบต.นากลาง กองการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนากลาง ศึกษา

11 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากลางในฌครงการ 40,000 อบต.นากลาง กองการ
นักเรียน (โรงเรียนบ้านนากลาง) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือจัดกิจกรรมอบรม ศึกษา

นักเรียน
12 อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากลางตามโครงการสร้างภูมิ 20,000 อบต.นากลาง กองการ

(โรงเรียนบ้านนากลาง) คุ้มกันจากปัญหายาเสพติด ศึกษา
13 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากลางในฌครงการ 25,000 อบต.นากลาง กองการ

นักเรียน (โรงเรียนบ้านนาใหญ่) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือจัดกิจกรรมอบรม ศึกษา
นักเรียน

14 อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากลางตามโครงการสร้างภูมิ 15,000 อบต.นากลาง กองการ
(โรงเรียนบ้านนาใหญ่) คุ้มกันจากปัญหายาเสพติด ศึกษา

แบบ ผด.01

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากลางในฌครงการ 15,000 อบต.นากลาง กองการ
นักเรียน (โรงเรียนบ้านบ้านห้วยตะคร้อ) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือจัดกิจกรรมอบรม ศึกษา

นักเรียน
16 อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากลางตามโครงการสร้างภูมิ 5,000 อบต.นากลาง กองการ

(โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ) คุ้มกันจากปัญหายาเสพติด ศึกษา
17 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากลางในฌครงการ 15,000 อบต.นากลาง กองการ

นักเรียน (โรงเรียนบ้านบ้านหนองบอน) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือจัดกิจกรรมอบรม ศึกษา
นักเรียน

18 อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบอนตามโครงการสร้าง 5,000 อบต.นากลาง กองการ
(โรงเรียนบ้านหนองบอน) ภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด ศึกษา

20 โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก โดยท าการต่อเติมหลังคากันสสาดศูนย์ 15,000 อบต.นากลาง กองการ
เล็กนาใหญ่ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ่ ศึกษา

21 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ าและเปล่ียน โดยท าการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ าและ 120,000 อบต.นากลาง กองการ
อุปกรณ์ภายใน้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง เปล่ียนอุปกรณ์ภายในห้องน้ าศูนย์พัฒนา ศึกษา

เด็กเล็กบ้านนากลาง 

22 โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน โดยท าการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก 100,000 อบต.นากลาง กองการ
นากลาง เล็กบ้านนากลาง ศึกษา

23 โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารศูนย์พัฒนา โดยท าการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารศูนย์ 100,000 อบต.นากลาง กองการ
เด็กเล็กบ้านนากลาง ศึกษา

24 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนนากลาง อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนนากลางค่าใช้จ่าย 40,000 อบต.นากลาง กองการ
ในการกีฬานักเรียน ศึกษา

25 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นปลูกปัญญามสนามเด็กเล่น โดยท าการก่อสร้างสนามเด็กเล่นปลูกปัญญา 500,000 อบต.นากลาง กองการ
สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง ศึกษา
นากลาง

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563



แบบ ผด.01

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ



รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 โครงการต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน โดยการด าเนินการต่อเติมห้องครัวศูนย์ 50,000 อบต.นากลาง กองการ

บ้านนาใหญ่ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ่ ตามแบบประมาณ ศึกษา
การท่ี อบต. นากลาง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความสังคมท่ีเป็นธรรม
    1.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริมสุขภาพ 200,000 อบต.นากลาง กอง
ต าบลนากลาง กายและใจผู้สูงอายุ สาธารณสุข

 - จัดต้ังหน่วยบริการสุขภาพ
 - การรดน้ าด าหัวเพ่ือรักษาประเพณี

ท้องถ่ิน
29 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก  - การพ่นหมอกควันและการแจกจ่าย 200,000 อบต.นากลาง กอง

ทรายอะเบทเพ่ือป้องกันการขยาย สาธารณสุข
พันธ์ุของยุงลาย

30 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก  - มีวัคซีนป้องกันการแพร่เช้ือโรค 30,000 อบต.นากลาง กอง
พิษสุนัขบ้าเพียงพอ สาธารณสุข

 - มีวัคซีนป้องกันการแพร่เช้ือโรค
พิษสุนัขบ้าแก่สุนัขท่ีไม่มีเจ้าของ

จรจัดและควบคุมการขยายพันธ์ุครบ
31 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 180,000 อบต.นากลาง กอง

(อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท) (อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท) สาธารณสุข

32 โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยรักษ์โลก  - จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 80,000 อบต.นากลาง กอง
ส่งเสริมเยาวชนไทยรักษ์โลก รักษาส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข

33 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข 1. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 200,000 อบต.นากลาง กอง
บ้าตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ สาธารณสุข

ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า
2. ฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่สุนัขและแมว

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลนากลางอย่างน้อยร้อยละ 
 90 ของจ านวนสุนัขและแมวท้ังหมด

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
โครงการท่ี



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความสังคมท่ีเป็นธรรม
    1.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 1. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 50,000 อบต.นากลาง กอง
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ สาธารณสุข
สุนัขบ้าตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร .สมเด็จ ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช 2. ฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่สุนัขและแมว
กุมารี ในเขตพ้ืนท่ีต าบลนากลางอย่างน้อยร้อยละ 

 90 ของจ านวนสุนัขและแมวท้ังหมด
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุม  - ประชาชน จ านวน 30 คน 50,000 อบต.นากลาง กอง

โรคพิษสุนัขบ้า  - อาสาสมัครหมู่บ้าน จ านวน 30 คน สาธารณสุข
36 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและรณรงค์ 1.รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและ 40,000 อบต.นากลาง กอง

คัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน สาธารณสุข
2.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะ

3.โรงเรียนในเขตจ านวน 4 โรงเรียนๆ
ละ 20 คน รวมจ านวน 80 คน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความสังคมท่ีเป็นธรรม
    1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการแบ่งปันน้ าใจสู่ชุมชน เย่ียมบ้าน,ครอบครัว มอบถุงยังชีพ 30,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ท่ีพึงพิง และผู้

ด้อยดอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือ
38 โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว  - จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมให้เด็ก 60,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด

เยาวชน พ่อแม่ ให้ได้ร่วมกิจกรรม
สานสัมพันธ์รักภายในครอบครัว

แบบ ผด.01

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความสังคมท่ีเป็นธรรม
    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จัดอบรม/กิจกรรมเพ่ือเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 70,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
และผู้พิการ โดยน าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความสังคมท่ีเป็นธรรม
    1.6 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุรับบริการได้รับเงินสงเคราะห์ 15,000,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
(การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) เบ้ียยังชีพรายเดือนครบทุกคน

41 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ผู้พิการอายุรับบริการได้รับเงินสงเคราะห์ 500,000      อบต.นากลาง ส านักปลัด
และทุพพลภาพ (การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ) เบ้ียยังชีพรายเดือนครบทุกคน

42 สนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคเอดส์อายุรับบริการได้รับเงิน 100,000      อบต.นากลาง ส านักปลัด
(การจ่ายเบ้ียผู้ป่วยดรคเอดส์) สงเคราะห์เบ้ียยังชีพรายเดือนครบทุกคน

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเข้มแข็ง
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพ่ิมเกษตรกร 50,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
เกษตร/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือผู้ผลิตสินค้าชุมชน ด้านทักษะการแปรรูป

ผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
44 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต าบลนากลาง  - จัดฝึกอบรมด้านการแปรรูปเกษตรกรรม 100,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด

ปศุสัตว์ การท าอาหาร งานหัตถกรรม ฯลฯ
ให้แก่ประชาชนต าบลนากลาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนส่ง
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล ซอยกลางบ้าน โดยการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 300,000 อบต.นากลาง กองช่าง
ถนนแนวเขตหมู่ 1 และ หมู่ 9 พร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้างเฉล่ียจ0.40 ม.
บ้านนากลาง หมู่ท่ี 1 ลึกเฉล่ีย 0.40ม.  ระยะทาง 150ม.

ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากลางก าหนด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนส่ง
    3.7 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

46 อุดหนุนการขยายเขตประปาให้แก่การประปา อุดหนุนการขยายเขตประปา หมู่ท่ี ๑ - ๙ 2,000,000 อบต.นากลาง กองช่าง
ส่วนภูมิภาค

47 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า/ติดต้ังโคมไฟแสงสว่าง อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ 2,500,000 อบต.นากลาง กองช่าง
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายไฟฟ้าแรงต่ าและแรงสูง/ติดต้ังโคมไฟ

ส่องสว่าง ในเขตต าบลนากลาง

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง



4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

48 โครงการต าบลนากลางเมืองน่าอยู่   - ด าเนินการจัดท าโครงการฯ เพ่ือ 90,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่ท่ี 1- 9 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
    4.4 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49 โครงการปรับปรุงบ ารุงต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้เยาวชน , ประชาชนและ 50,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
ในเขตต าบลนากลาง องค์กรภาคเอกชนได้ร่วมกันดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้

ท่ีได้ร่วมปลูกกันไว้ในพ้ืนท่ีสาธารณะให้มีความ
สวยงามและเจริญเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

50 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ (ร.10)  - จัดกิจกรรมให้ประชาชน,เยาวชน หรือ 50,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
องค์กรเอกชนได้ร่วมกันปลูกป่าปลูกต้นไม้

บริเวณท่ีสาธารณะ
51 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตร  - จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 30,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด

ให้แก่ผู้สนใจและประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลนากลาง

52 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรรูปแบบผสมผสาน โดยด าเนินการฝึกอบรมอาชีพเกษตรในรูปแบบผ 30,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
สมผสานให้กับเกษตรกรต าบลนากลาง

53 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยด าเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ/กิจกรรม 50,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
การอนุรักษ์พันธ์ุกรรมอันเน่ืองมาจากศาสตร์พระราชา 

โดยยึดหลักพระราชด าริและแนวคิดท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(อพ.สธ.)ได้ให้ไว้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

แบบ ผด.01

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

54 โครงการนากลางสมานฉันท์สามัคคี  - โดยด าเนินการกิจกรรมความรักความ 100,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
สามัคคีสมานฉันท์ปรองดองและปกป้องสถาบัน

ร่วมกับเอกชนและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลนากลาง

55 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง  - จัดอบรม/จัดหาวัสดุอุปกรณ์/ต้ังจุดบริการ 100,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
เทศกาลส าคัญ ประชาชน/จัดท าป้ายจราจร เพ่ือป้องกันอุบัติ

เหตุท่ีเกิดข้ึนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลนากลาง

56 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  - จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน 250,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
อปพร. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ิมเติมของ

อปพร. ตามแนวนโยบายของกระทรวง

มหาดไทยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

57 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  - จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริมการป้องกัน 50,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
กองทุนแม่ของแผนดินท่ีมีปัญหาความรุนแรง และแก้ไขปัญหายาเสพติกในเด็กในหมู่บ้าน

 /ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ีมีปัญหารุนแรง

58 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหา  - จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริมการป้องกัน 50,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
ยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติกในเด็กและเยาวชน

และการจัดระเบียบสังคม ต าบลนากลาง
59 โครงการ/กิจกรรมกิจกรรมเน่ืองในโอกาสเฉลิม  - โดยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม พิธีเน่ือง 100,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด

พระชนมพรรษา 28 ก.ค. (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10) โดยการถวายพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติโดยด าเนิน

การร่วมกับวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วม

ถึงประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีต าบลนากลาง

แบบ ผด.01

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01



5. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 โครงการงานรัฐพิธีต่างๆ  - สนับสนุนหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 100,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา
ในการจัดรัฐพิธีท่ีส าคัญของชาติ

 - จัดรัฐพิธีท่ีส าคัญร่วมกับเอกชนและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลนากลาง

61 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562  - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 150,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา
(จัดขบวนแห่ระทงประดิษฐืท่ีสร้างสรค์และ

สวยงามร่วมประกวดระดับอ าเภอ)
62 โครงการปฏิบัติธรรม (วัดบ้านนาใหญ่)  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปฏิบัติ 30,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา

ธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวบ้าน
นาใหญ่และประชาชนท่ัวไป

63 โครงการรปฏิบัติธรรม (วัดบ้านห้วยตะคร้อ)  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปฏิบัติ 50,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา
ธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวบ้าน

นาใหญ่และประชาชนท่ัวไป
64 โครงการประเพณีกินเข่าค่ า  - จัดซุ้มแสดงสินค้าและบริการของ 80,000 กองการศึกษา

ต าบลนากลางร่วมกับอ าเภอสูงเนิน
65 โครงการบวงสรวงสักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี  - จัดงานพิธีทางพุทธศาสนา พิธี 50,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา

ประจ าปี 2564 พราหมณ์ และการร าบวงสรวงถวาย
ท้าวสุรนารี ภายในชุมชนเป็นประจ าทุกปี

66 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2564  - จัดกิจกรรมขวบแห่เทียนเข้าพรรษา 100,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา
ภายในต าบลและร่วมงานระดับอ าเภอสูงเนิน

67 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นากลางเกมส์"  - จัดแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน 150,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา
คร้ังท่ี 19 ร่วมกับ 9 หมู่บ้านและองค์กรเอกชน

ในเขตพ้ืนท่ีเป็นประจ าปี
68 โครงการแข่งขันกีฬา "นากลางคัพ" คร้ังท่ี 9  - จัดการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชน 100,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา

และระดับประชาชนท่ัวไป
69 สนับสนุน/ส่งเสริมนักกีฬาต าบลนากลาง  - สนับสนุนกีฬาระดับต าบล เพ่ือเข้าร่วม 30,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา

การแข่งขันในระดับท่ีสูงข้ึน

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

แบบ ผด.01



6. ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  - โดยด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 300,000 ส านักปลัด
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีส าหรับ

ผู้บริหารท้องถ่ิน , สมาชิกสภาท้องถ่ิน ,

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

71 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  - กิจกรรมการอบรมด้านคุณธรรมและ 20,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
จริยธรรมส าหรับการปฏิบัติงานของ

พรนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

72 โครงการครอบครัวช่อสะอาด  - กิจกรรมอบรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย 35,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
ของรัฐบาลเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน

73 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ อบต.นากลาง  - จัดการเลือกต้ังกรณีครบวาระหรือยุบ 200,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
สภาท้องถ่ิน กรณีต าแหน่งว่างหรือคณะ

กรรมการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่

74 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม  -จัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 10,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
ของประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนหรือ

จัดเวทีการประชุมระดับต าบล
75 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 1. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ 15,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด

หมู่บ้าน/ชุมชน

2. จัดอบรมการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดท า

แผนชุมชน

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

แบบ ผด.01



6. ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี
ท่ีเกิดข้ึน  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

63 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย  - ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 100,000 อบต.นากลาง ส านักปลัด
สารสนเทศ ส านักงานองค์การบริหารส่วน ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง พร้อม

ต าบลนากลาง เดินสายติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมและวางระบบการ

ใช้งานท้ังหมด

64 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์ โดยการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์องค์การบริหาร 500,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา
(สนามฟุตซอล) องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ส่วนต าบล บริเวณลานสนามฟุตซอล จ านวน 1  อาคาร  และกองช่าง

ให้ได้ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางก าหนด

65 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประจ าต าบลนากลาง โดยด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะประจ าต าบลนากลาง 2,500,000 อบต.นากลาง กองการศึกษา
(สระเปล่ง) หมู่ท่ี 1 (สระเปล่ง) หมู่ท่ี 1 รายละเอียดตามประมาณการ และกองช่าง

และแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางก าหนด 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ




























