
7 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใช้งานถนนด้วยแอส     
ฟลัทติ์กคอนกรีต
(ส าเร็จรูป) (จากการ
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต(ส าเร็จรูป) 
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการใช้งาน
ถนนด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(ส าเร็จรูป) จ านวน 691 ถุง  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 1 หน้า 327 ข้อ 3

90,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวย

กองช่าง

Iรวม   1  โครงกร 90,000.00

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน



8 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ า คสล.     
พร้อมบอ่พกั             
ถนนเถาวถ์วลิย์ หมู่ที่ 13 
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างวางทอ่
ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พกั 
ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่ 13 จากถนน
สุขาภบิาล – ทอ่ลอดเหล่ียม     
ถนนวิเชียร ขนาดทอ่ระบายน้ า 
คสล.0.60 x 1.00 เมตร  ยาว  133
 เมตรพร้อมก าแพงกนัตล่ิงปากทอ่
ลอดเหล่ียม(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)เปน็ไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี     
(พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม    
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หนา้ 28 
ล าดับที่ 2 

465,800.00 13 จากถนนสุขาภบิาล –    
ทอ่ลอดเหล่ียมถนนวเิชียร

กองช่าง

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



9 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร คลส.           
ถนนพลาญแก้ว หมู่ที่ 7   
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.ถนนพลาญแก้ว 
หมู่ที่ 7  จากถนนหว้ยโลก 3 –
ทอ่ลอดเหล่ียมล าหว้ยโลก 
ขนาดกวา้งข้างละ 2 เมตร     
ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 1000 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 
29 ล าดับที่ 3

630,000.00 จากถนนหว้ยโลก 3 – ทอ่ลอด
เหล่ียมล าหว้ยโลก

กองช่าง



10 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า 
คสล.พร้อมบอ่พกั       
ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พกั 
ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11      
จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล  2 – 
ถนนวสูิตรโยธาภบิาล 4       
ขนนาดทอ่ระบายน้ า คสล.  
0.60  x 1.00 เมตร  ยาว  232 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 
30 ล าดับที่ 4

603,200.00 จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล  2  
 – ถนนวสูิตรโยธาภบิาล 4

กองช่าง



11 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า 
คสล. พร้อมบอ่พกั 
ถนนวสูิตรโยธาภบิาล 3 
หมู่ที่ 10 (จากการ
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างวา่งทอ่
ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
ถนนวสูิตรโยธาภบิาล 3        
หมู่ที่ 10 จากรางระบายน้ า – 
ถนนวเิศษโกสินทร์ ขนาดทอ่
ระบายน้ า คสล.  0.60 x 1.00 
เมตร ยาว 214  เมตร       
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย) เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 
130 ล าดับที่ 2

556,400.00  จากรางระบายน้ า –       
ถนนวเิศษโกสินทร์

กองช่าง



12 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

5 ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนวสูิตรโยธา     
ภบิาล 6 หมู่ที่ 12       
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนนวสูิตรโยธา 
ภบิลา 6 หมู่ที่ 12 จากถนนเถาว์
ถวลิย์ – ถนนชัยสุวรรณ     
กวา้งข้างละ 2.00 เมตร 
ยาว 440.00 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,760 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี          
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 
129 ล าดับที่ 1

1,056,000.00  จากถนนเถาวถ์วลิย์ –     
ถนนชัยสุวรรณ

กองช่าง



13 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

6 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า 
คสล.พร้อมบอ่พกั      
ถนนวเิชียร หมู่ที่ 8   
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พกั 
ถนนวเิชียร หมู่ที่ 8 จากถนน
สันติราษฎร์ – ถนนวสูิตรโยธา 
ภบิาล ขนนาดทอ่ระบายน้ า 
คสล.  0.60 x 1.00 เมตร      
ยาว 223  เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 
31 ล าดับที่ 5 

579,800.00  จากถนนสันติราษฎร์ –    
ถนนวสูิตรโยธา ภบิาล

กองช่าง



14 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

7 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก             
ถนนเถาวถ์วลิย์  หมู่ที่ 8  
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก            
ถนนเถาวถ์วลิย์ หมู่ที่ 8       
จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล14 -
เขตเทศบาล  ขนาดกวา้ง  6 
เมตร ยาว 700 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหนิคลุก 
210 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย) เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 
37 ล าดับที่ 11

151,200.00  จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล14-
เขตเทศบาล

กองช่าง



15 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

8 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก            
ถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่ 13  
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก           
ถนนชัยสุวรรณ  หมู่ที่ 13    
จากผิวจราจร คสล.- เขต
เทศบาล ขนาดกวา้ง  6 เมตร 
ยาว 750 เมตร พร้อมเกรดบด
อัด ปริมาณหนิคลุก 225 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย) เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 
38 ล าดับที่ 12

162,000.00 จากผิวจราจร คสล.-         
เขตเทศบาล

กองช่าง



16 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

9 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก ถนนวสูิตร
โยธาภบิาล 16 
หมู่ที่ 8   (จากการ
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก ถนนวสูิตร
โยธาภบิาล16 หมู่ที8่ จากถนน
วสูิตรโยธาภบิาล -           
ถนนหลักเมือง ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 406 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหนิคลุก 
101.50 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 1     
หน้า 39 ล าดับที่ 13

73,000.00  จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล - 
ถนนหลักเมือง

กองช่าง



17 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

10 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก            
ถนนพลาญแก้ว หมู่ที่ 10 
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก             
ถนนพลานแก้ว  หมู่ที1่0     
จากผิวจราจรเดิม-เขตเทศบาล  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 790 เมตร พร้อมเกรดบด
อัด ปริมาณหนิคลุก 198 ลบ.ม. 
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 1    
หน้า 40 ล าดับที่ 14

142,200.00 จากผิวจราจรเดิม-เขตเทศบาล กองช่าง



18 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

11 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก ถนนวเิศษ
โกสินทร์ หมู่ที1่0     
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก ถนนวเิศษ
โกสินทร์  หมู่ที1่0 จากถนน
วสูิตรโยธาภบิาล1-เขตเทศบาล 
 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 580 
เมตร พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หนิคลุก 116 ลบ.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย)
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

83,520.00  จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล1-
เขตเทศบาล

กองช่าง



19 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

12 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก ถนนเวยีงชัย
 หมู่ที่ 12 
(จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล(ด้านทศิตะวนัตก))
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก ถนนเวยีงชัย 
หมู่ที1่2 จากทางหลวง2248- 
เขตเทศบาล(ด้านทศิตะวนัตก)  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 776 
เมตร พร้อมเกรดบดอัด 
ปริมาณหนิคลุก 155 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย)
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1     
หน้า 44 ล าดับที่ 17

111,700.00 จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล(ด้านทศิตะวนัตก)

กองช่าง



20 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

13 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก ถนนเวยีงชัย
 หมู่ที่ 12
(จากทางหลวง2248-   
เขตเทศบาล(ด้านทศิ
ตะวนัออก))
(จากการประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก ถนนเวยีงชัย 
หมู่ที1่2 จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล(ด้านทศิตะวนัออก)  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,100 
เมตร พร้อมเกรดบดอัด 
ปริมาณหนิคลุก 220  ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย)
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 1    
หน้า 45 ล าดับที่ 18

158,400.00 จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล(ด้านทศิตะวนัออก)

กองช่าง



21 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

14 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก ถนนหว้ยโลก
 หมู่ที7่ (จากการ
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก ถนนหว้ยโลก 
หมู่ที่ 7 จากถนนหว้ยโลก 2 - 
ถนนหว้ยโลก 3 (แยกทางขึ้น
วดัภพูลาญแก้ว)  ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหนิคลุก 
100 ลบ.ม.(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 1    
หน้า 47 ล าดับที่ 20

72,000.00  จากถนนหว้ยโลก 2 - ถนน
หว้ยโลก 3 (แยกทางขึ้น
วดัภพูลาญแก้ว)

กองช่าง



22 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

15 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหนิคลุก ซอยศรีมัน 
หมู่ที่ 10  (จากการ
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหนิคลุก ซอยศรีมัน  
หมู่ที1่0 จากถนนพลาญแก้ว-
ทางหลวง2248  ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 320 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหนิคลุก 64
 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1     
หน้า 49 ล าดับที่ 22

46,000.00 จากถนนพลาญแก้ว-ทางหลวง
2248

กองช่าง



23 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

16 ค่าจ้างด าเนินงานอัน
เกี่ยวเนื่องในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง /ค่าจ้าง
ออกแบบ/ค่าวศิวกร
รับรอง(จากการประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ด าเนินงานอันเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง หรือ ค่าจ้างออกแบบ/
ค่าวศิวกรรับรอง เฉพาะอาคาร
เทา่นั้นและในการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงแบบ ในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีความจ าเปน็ต้อง
จ้างเอกชนด าเนินงานโครงการ
หรือการปฏบิติังานตามหน้าที่
ปกติขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และไม่มีพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ปฏบิติังานซ่ึงเปน็งานหรือ
โครงการใหม่ หรือมีต าแหน่ง
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

350,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

กองช่าง



24 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ปฏบิติังานนั้น แต่ไม่สามารถ
ปฏบิติังานใหแ้ล้วเสร็จตามเวลา
ที่ก าหนด เนื่องจากปริมาณงาน
มาก หรือมีต าแหน่งพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ปฏบิติังานนั้น ต่อมาต าแหน่ง
วา่งลงหรือถูกยุบเลิกต าแหน่ง 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอาจ
ด าเนินการจ้างเอกชนที่เปน็นิติ
บคุคลหรือบคุคลธรรมดา
ด าเนินงานส ารวจออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง และ
ออกแบบ และมีวศิวกรรับรอง



25 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

17 ค่าจ้างด าเนินงานอัน
เกี่ยวเนื่องในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง /ค่าจ้าง
ออกแบบ/ค่าวศิวกร
รับรอง(จากการประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างออกแบบ/ 
ค่าวศิวกรรับรอง  หรือค่าใช้จ่าย
ในการจ้างด าเนินงานอัน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง หรือ 
ค่าจ้างออกแบบ/ค่าวศิวกร
รับรอง    ในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น     มีความ
จ าเปน็ต้องจ้างเอกชนด าเนินงาน
โครงการหรือการปฏบิติังาน
ตามหน้าที่ปกติขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และไม่มี
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นปฏบิติังาน
ซ่ึงเปน็งานหรือโครงการใหม่

100,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

กองช่าง



26 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

หรือมีต าแหน่งพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ที่ปฏบิติังานนั้น แต่ไม่สามารถ
ปฏบิติังานใหแ้ล้วเสร็จตามเวลา
ที่ก าหนด เนื่องจากปริมาณงาน
มาก หรือมีต าแหน่งพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ปฏบิติังานนั้น ต่อมาต าแหน่ง
วา่งลงหรือถูกยุบเลิกต าแหน่ง 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอาจ
ด าเนินการจ้างเอกชนที่เปน็นิติ
บคุคลหรือบคุคลธรรมดา
ด าเนินงานส ารวจออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง และ
ออกแบบ และมีวศิวกรรับรอง



27 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

18 การบริหารจัดการกิจการ
งานช่างเพื่อการบริการ    
โครงการย่อย :              
 เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่าK)         
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้(ค่า K)197428

197,500.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

กองช่าง

Iรวม 16 โครงการ 5,538,720.00



28 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 จัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ระดับต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ 
เช่น ค่าจัดท าโล่พอ่ดีเด่นใหก้ับ 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเปน็พอ่ดีเด่น
 ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธเ์งินรางวลัการ
แสดง ค่าจัดหาพลุค่าจัดหาเทยีน
เพื่อจุดเทยีนชัยถวายพระพร 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ โดย
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนร่วม 
เข้าร่วมกิจกรรมวนัพอ่แหง่ชาติ 
ปลีะ 500 คน ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 404 ข้อ 1

50,000.00 หอประชุมที่วา่การอ าเภอ
นาจะหลวยหรือสถานที่ที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
         3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป



29 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 จัดงานวนัแม่แหง่ชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าจัดท าโล่แม่ดีเด่นใหก้ับผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกเปน็แม่ดีเด่น 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์เงินรางวลัการ
แสดง ค่าจัดหาพลุ ค่าจัดหา
เทยีนเพื่อจุดเทยีนชัยถวาย    
พระพร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯและ
ประชาสัมพนัธจ์ัดกิจกรรมใหเ้ด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไปและผู้มี
ส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมวนัแม่
แหง่ชาติปลีะ 500 คน         
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564)                 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 405 ข้อ 2

70,000.00 บริเวณหน้าที่วา่อ าเภอ
นาจะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



30 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 จัดงานวนัคล้ายวนัพระ
ราชสมภพสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั  มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูรรัชกาลที่10 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานเนื่องในวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร   รัชกาลที่10 เช่น    
ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร
 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลงฉบบัที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 16 ข้อ 4

80,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



31 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 จัดงานพธิบี าเพญ็กุศล
และกิจกรรมน้อมร าลึก
เนื่องในวนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หวั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
พธิบี าเพญ็กุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเล้าเจ้าอยู่หวั เช่น ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร  ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการฯ ฯลฯ  กิจกรรม  
1. พธิที าบญุตักบาตร 2.พธิวีาง
พวงมาลาและการถวายบงัคม 
3.พธิจีุดเทยีนเพื่อน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธคุิณ ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลงฉบบัที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 6 ข้อ 1

100,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 4 โครงการ 300,000.00



32 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 จัดซ้ือผ้าหม่ต้านภยัหนาว
ส าหรับประชาชนทั่วไปที่
ประสบภยัทกุกลุ่ม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือผ้าหม่
ต้านภยัหนาวส าหรับประชาชน
ทั่วไปที่ประสบภยัทกุกลุ่ม
จ านวน 200 คน ต่อปี
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 3หน้า 408  ข้อ 1

100,000.00 มอบผ้าหม่ ณ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น ม.7, ม.8, ม.10, 
ม.11,ม.12 และ ม. 13
หรือหอ้งประชุมเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดวา่เหมาะสม

งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
/ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ 100,000.00

             3.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน



33 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 การจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวนัเด็ก เช่น 
ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ ค่าของขวญั 
เงินรางวลั รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
และประชาสัมพนัธเ์ด็กและผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมวนัเด็ก
จ านวนปลีะ 250 คน       
กิจกรรม  1.การแสดงบนเวท ี
ของเด็กและเยาวชน 2.การเล่น
เกมส์และตอบปญัหา 3.การจัด
นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 417  ข้อ 5

122,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า)และสนามกีฬาหน้า
ที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานที่ ที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
ตามความเหมาะสม

กองการศึกษา

              3.3 แผนงานการศึกษา



34 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 เปดิบา้นวชิาการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเปดิบา้น
วชิาการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   
เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯเปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี (พ.ศ.2561-2564)   
 ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง   
ฉบบัที่2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 
62 ล าดับที่ 3

10,000.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



35 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 แข่งขันทกัษะวชิาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั    
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการแข่งขันทกัษะ
วชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั เช่น 
ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯเปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)    
 ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 
59 ล าดับที่ 2

10,000.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



36 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 เรียนรู้สู่โลกกวา้งของเด็ก
ปฐมวยัและผู้ปกครอง
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเรียนรู้สู่โลก
กวา้งของเด็กปฐมวยัและ
ผู้ปกครอง เช่น ค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมค่าปาูยประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าอาหารวา่ง ฯลฯ
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที2่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 65       
ล าดับที่ 4

54,000.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



37 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ระดับชุมชนต าบล)

โครงการย่อยที่ 1.: พฒันาครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
จ านวนปลีะ 11 คน
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 
 ที่ 3 หน้า 413 ข้อ 3   
(โครงการย่อยที่1)

30,000.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



38 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อยที่ 2:    
จัดหาอาหารกลางวนั
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ใน             
วดัศรีพรหม(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบลและจากแผนชุมชน
ของชุมชนหว้ยซันใต้)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวนั โดยจัดสรร
ส าหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ป ี    
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ใน       
วดัศรีพรหม จ านวน 155 คน 
อัตรามื้อล 20 บาท ต่อคน 
จ านวน 245 วนั ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 414 (โครงการย่อยที่
2)        

797,475.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



39 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อยที่ 3 
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน)
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนแล
ระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก (ค่าหนังสือเรียน           
ค่าอุปกรณ์การเรียน             
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน          
ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน)
ค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กปฐมวยั
(อาย3ุ-5ป)ี ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วดัศรีพรหม จ านวน 113 คน 
และประมาณการรับสมัครเด็ก
เข้าเรียนภาคเรียนที่ 2ปี
การศึกษา พ.ศ.2561   จ านวน 
20 คน จึงต้ังไว ้ เปน็เงิน 
150,290 บาท
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที2่ 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 74 ล าดับที่11 
(โครงการยอ่ย3) 

150,290.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



40 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อยที่ 4        
ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
(รายหวั)(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนแล
ระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(รายหวั)
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน(รายหวั)ส าหรับ 
เด็กเล็ก ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวดั
ศรีพรหม จ านวน 155 คน   
รายหวัละ 1,700 บาท  จึงต้ังไว ้
 เปน็เงิน 263,500 บาท        
ใหด้ าเนินการบริหารค่าใช้จ่าย
ด้วยวธิกีาร ขั้นตอนในการเบกิ
หกัผลักส่งเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร ในนามของสถานศึกษา
 ได้แก่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย และ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั
ศรีพรหม โดยอาจก าหนด
รายการจ่ายเปน็ส่ือการเรียน
การสอน หรือ วสัดุการศึกษา

263,500.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



41 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 76 ล าดับที่
 11 (โครงการย่อย4) 



42 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

6 อบรมเพิ่มศักยภาพ    
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนแล
ระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์และค่าอาหาร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯ ฯลฯเปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 
83 ล าดับที่ 1

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

กองการศึกษา



43 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุการศึกษา
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสมุด
ประจ าตัวเด็กนักเรียน ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์            
ในวดัศรีพรหม
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 425  
ล าดับที่ 13

15,000.00 ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



44 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

8 จัดหาอาหารเสริม (นม)
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับชุมชน,ระดับ
ชุมชนต าบลและจากแผน
ชุมชนของชุมชนหว้ยซันใต้)

1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถัมถ)์         
จ านวน 769 คน คนละ 7.37 
บาท จ านวน 260 วนั 
และเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประมาณการต้ังสมทบส าหรับ
เด็กนักเรียนที่เข้าเรียนระหวา่ง
ปงีบประมาณ
2.เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม) โดยจัดสรรส าหรับเด็กเล็ก
อายุ 2-5 ป ีในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวดัศรีพรหม

2,010,800.00 โรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถัมถ)์,
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์   
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



45 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

จ านวน 155 คน 
คนละ 7.37 บาท จ านวน  260 
วนั และเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ประมาณการต้ังสมทบ
ส าหรับเด็กเล็กที่เข้าเรียน
ระหวา่งปงีบประมาณ
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 415 
ล าดับที่ 4



46 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

9 วสัดุการเกษตร        
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวสัดุ
การเกษตร ต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต้อง
ใช้ในการจัดปรับปรุงสวนหย่อม 
สวนสุขภาพ หน้าอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย และศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวดัศรีพรหม และที่
จ าเปน็ต้องใช้ในกิจการของกอง
การศึกษา ฯลฯ             ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 420  ข้อ 8

20,000.00 ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



47 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

10 อุดหนุนโรงเรียน
นาจะหลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ)์ตามโครงการ
อาหารกลางวนั 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ)์ ตามโครงการอาหาร
กลางวนั จ านวน 793 คน อัตรา
มื้อละ 20 บาท ต่อคน จ านวน 
200 วนั 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 
3 หน้า 615 ข้อ 1

3,229,800.00 โรงเรียนนาจะหลวย
(กรป.กลางอุปถัมภ)์

โรงเรียน
นาจะหลวย
(กรป.กลาง
อุปถัมภ)์/
กองการศึกษา

รวม  10 โครงการ 6,742,865.00



48 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 จัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุ
เช่น ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ และ
ประชาสัมพนัธก์ารจัดกิจกรรม
ใหผู้้สูงอายุเข้าร่วมเปาูหมาย 
800 คน  กิจกรรม 1.ท าบญุตัก
บาตร 2. รอดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ 
3.อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุด้าน
การดูแลสุขภาพ 4.ประกวดการ
แสดงพื้นบา้นผู้สูงอายุ          
5.กิจกรรมสันทนาการ          
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 442  ข้อ 3

100,000.00 สนามหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) 
หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

  3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์



49 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย       
ใน 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภยั 
2) ด้านการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ อาจจัดใหม้ีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมอัน
เกี่ยวกับการพฒันาและส่งเสริม
3) ด้านการปอูงกันโรคติดต่อ 
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 77       
ล าดับที่ 1

100,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสัวสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม   3  โครงการ 200,000.00



50 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
และเกษตรทฤษฎใีหม่  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและ
เกษตรทฤษฎใีหม่ ที่ได้
ด าเนินการในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงและ
เกษตรทฤษฎใีหม่ ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง 
ค่าปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ

100,000.00 หลังส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสัวสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

3.5 แผนงานสรา้งความเมแข็งชองชุมชน



51 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

กิจกรรม 1. อบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรทฤษฎใีหม่ 2.ศูนย์เรียนรู้
เกษตรทฤษฎใีหม่ 3.จัดท าแปลง
สาธตืทางการเกษตรเปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.
2561-2564)           
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 507 
ล าดับที่ 1

รวม  1  โครงการ 100,000.00



52 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 จัดงานประเพณี
วนัออกพรรษา
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน,
ระดับชุมชนต าบล และ
จากแผนชุมชนของชุมชน
ศรีพรหม
ชุมชนกลางเมือง
ชุมชนหว้ยซันใต้)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระ
ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ 
ส าหรับจัดกิจกรรมให้ประชาชนและ
ผู้มีส่วนร่วม ปีละ 700 คน          
กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร 2.ฟังพระ
ธรรมเทศนา 3.ถวายภัตราหารเช้าแด่
พระภิกษุสงฆ์ 4.ขบวนแห่พระพุทธรูป 
เทวดา นางฟูา 5.พระสงฆ์ออกรับ
บิณฑบาต
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี            
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 459 ข้อ 6

30,000.00 จุดเร่ิมต้น ณ บริเวณ
ข้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร 
หน้าโรงเรียนนาจะหลวย  
ไปตามถนนทางหลวงชนบท 
4029 ถนนทางหลวง 2248 -
บริเวณศาลเจ้าพอ่หลักเมือง
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

กองการศึกษา

           3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



53 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 จัดงานประเพณีสงกรานต์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน,
ระดับชุมชนต าบล
และจากแผนชุมชนของ  
ชุมชมหว้ยโลก            
ชุมชนหว้ยซันใต้
ชุมชนกลางเมือง
ชุมชนหลักเมือง 1     
ชุมชนหลักเมือง 2)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ จัดประกวด
ขบวนแห่สงกรานต์ เงินรางวัล
ประกวดขบวนแห่ ค่าจัดท าโล่ส าหรับ
ผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ จัด
กิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ เงิน
รางวัลประกวดนางงามสงกรานต์ ค่า
ขันน้ าพานรอง   ค่าสายสะพาย  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ประกวดขบวนแห่ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินนางงามสงกรานต์
 ค่าจัดสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯและ
ประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมปีละ 700 คน 
กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร 2.จัด
ประกวดเทพีสงกรานต์ 3.จัดประกวด
ขบวนฟูอนร า 4.จัดประกวดขบวนแห่
รถบุพชาติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 454 ข้อ 2

200,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ
นาจะหลวยหรือตามที่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

กองการศึกษา



54 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 จัดท าต้นเทยีนพรรษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
,และระดับชุมชนต าบล
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม
ชุมชนกลางเมือง)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ปาูยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ตาม โครงการ ฯ ค่าที่พกั
ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าจ้างเหมา
จัดท าต้นเทยีนเข้าร่วม
งานแหเ่ทยีนระดับจังหวดั  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมงานแห่
เทยีนพรรษาจังหวดั
อุบลราชธานีปลีะ 700 คน
กิจกรรม 1.จัดท าต้นเทยีน
พรรษา 2.การแสดงดนตรี
พื้นเมือง     3.ส่งเสริมการ
เรียนรู้การแกะสลักต้นเทยีน
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 
3 หน้า 457 ข้อ 5

360,000.00 จัดท าและประดับตกแต่ง
ต้นเทยีนพรรษา ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด และ
เข้าร่วมงานขบวนแหบ่ริเวณ
รอบทุ่งศรีเมือง
จังหวดัอุบลราชธานี

กองการศึกษา



55 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน,
ระดับชุมชนต าบล และ
จากแผนชุมชนชุมชน     
หลักเมือง 1           
ชุมชนหลักเมือง 2   
ชุมชนกลางเมืองชุมชน
หว้ยซันใต้)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานประเพณีบญุบั้ง
ไฟ เช่น ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์
เงินรางวลัประกวดขบวนแหเ่อ้
บั้งไฟ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินประกวด
ขบวนแหเ่อ้บั้งไฟ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯ 
กิจกรรม ประกวดขบวนแห่
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ข้อ  หน้า 445

20,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
(หลังเก่า)และบริเวณที่ดิน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย    
หมู่ที่ 12 หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
เปน็สถานที่เหมาะสมจัด
กิจกรรม

กองการศึกษา



56 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

5 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน,
ระดับชุมชนต าบลและ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม
ชุมชนกลางเมือง
ชุมชนหว้ยซันใต้
ชุมชนหว้ยโลก         
ชุมชนหลักเมือง 1     
ชุมชนหลักเมือง 2)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
ประกวดกระทงหน่วยงาน ประกวด
กระทงชุมชน เงินรางวัลประกวด
กระทงค่าจัดท าโล่ส าหรับ
ผู้ชนะการประกวดกระทง เงินรางวัล
ประกวดนางงาม ค่าขันน้ า
พานรอง ค่าสายสะพาย  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินประกวดกระทง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
นางงาม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ 
และประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมประเพณีลอย
กระทง ปีละ 700 คน กิจกรรม        
1.ประกวดนางนพมาศ 2.ประกวด
กระทง 3.พิธีขอขมาพระแม่ คงคง     
4.การแสดงโปงลางตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 453 ข้อ 1

150,000.00 บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าหว้ยซัน
หมู่ที่ 12 หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด

กองการศึกษา



57 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

6 การจัดงานประเพณี
วนัขึ้นปใีหม่ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน,
ระดับชุมชนต าบล และ
จากแผนชุมชนหว้ยซันใต้)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์
ค่าวสัดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 
ค่าจ้างเหมาอาหารถวายพระ 
ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
และประชาสัมพนัธก์ารจัด
กิจกรรมท าบญุตักบาตร 
ใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมปลีะ500 คน
กิจกรรม 1.ท าบญุตักบาตร     
2.การแสดงธรรมเทศนา          
3.สวดมนต์ข้ามป ี                
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 460 ข้อ 7

30,000.00 บริเวณลานตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรือบริเวณ
รอบศาลหลักเมืองอ าเภอ
นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด

กองการศึกษา



58 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

7 จัดงานประเพณีวนั
เข้าพรรษา (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชน,ระดับชุมชนต าบล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานประเพณีวนั
เข้าพรรษา เช่น ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร      
ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
ฯลฯ   กิจกรรม 1.ท าบญุตัก
บาตร 2.เวยีนเทยีน 3.ประกวด
ต้นเทยีนขนาดเล็กของชุมชน,
หน่วยงานราชการ 4. แหเ่ทยีน
พรรษาของชุมชนเพื่อถวาย
พระภกิษสุงฆ์เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564)   ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง   ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า136 
ล าดับที่ 2

30,000.00 บริเวนหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

กองการศึกษา



59 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

8 จัดการแข่งขัน
กีฬาภจูองคัพ 
ต้านยาเสพติด
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล 
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม
ชุมชนหว้ยซันเหนือ
ชมชนกลางเมือง 
ชุมชนหว้ยโลก)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภจูองคัพต้านยาเสพติด เช่น 
ค่าถ้วยรางวลั เงินรางวลั 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ภจูองคัพต้านยาเสพติด 
เปาูหมายจ านวนทมีประเภท
ประชาชนทั่วไป 9 ทมี ประเภท
ประชาชนภายใน 14 ทมี 
กิจกรรม 1.การแข่งขันฟตุบอล
ประเภททั่วไปภายในเขตอ าเภอ
นาจะหลวยและอ าเภอใกล้เคียง
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 463 ข้อ 10

220,000.00 สนามหน้าที่วา่การอ าเภอ
นาจะหลวย และสนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย(หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดเปน็พื้นที่แข่งขัน

กองการศึกษา



60 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

9 จัดการแข่งขันกีฬาไทย
ส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาล
ต้านยาเสพติด 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม
ชุมชนหว้ยซันเหนือ
ชมชนกลางเมือง 
ชุมชนหลักเมือง 1     
ชุมชนหลักเมือง 2)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาไทยส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาล
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วย
รางวลัเงินรางวลั ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
จัดการแข่งขันกีฬาไทย ส่ีเผ่า
ชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด 
และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
เข้าร่วมกิจกรรม เปาูหมาย
จ านวน 2,500 คน มีทมีที่เข้าร่วม
แข่งขัน 8 ทมี 
กิจกรรม  การแข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพื้นบา้นตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 464 ข้อ 11

200,000.00 สนามหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า)
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด
เปน็พื้นที่แข่งขัน

กองการศึกษา



61 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

10 จัดซ้ือวสัดุกีฬาส าหรับ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย         
(จากการประชุม
ประชาคมระดับและ
ระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุกีฬา
ส าหรับใช้ในกิจการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น 
ลูกฟตุบอล ตาข่ายวอลเล่ย์บอล
ลูกวอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย
ตะกร้อ ฯลฯ ส าหรับ ให้
ประชาชนและชุมชนได้ใช้
บริการฝึกซ้อมและรับวสัดุกีฬา
ครบทกุชุมชน รวม 7 ชุมชน
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 3  หน้า 467 ข้อ 14

70,000.00 มอบใหก้ับชุมชนหว้ยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหวัยซันใต้ และ
ชุมชนหว้ยซันเหนือ 
ณ สนามหน้าที่วา่การ
อ าเภอนาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

กองการศึกษา

รวม  10 โครงการ 1,310,000.00



62 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
ทางการแพทย์             
(ยาสามัญประจ าบา้น)
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือยาในบญัชี
หลักแหง่ชาติ เวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่ยา
เช่น ส าลี ผ้าก๊อซ เข็มฉีดยา 
น้ ายาล้างแผลและวสัดุอื่น ๆ    
ที่จ าเปน็ ฯลฯ จ านวนที่จัดซ้ือ
เปาูหมาย 15 รายการ        
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 438 ข้อ 8

30,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมหรือส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

           3.6 แผนงานสาธารณสุข



63 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนัขบา้(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจข้อมูล จ านวนสุนัข/แมว 
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
ตัวละ 6 บาทต่อป ีโดยท าการ
ส ารวจปลีะ 2 คร้ัง (คร้ังแรก 
ภายในเดือนธนัวาคม และคร้ังที่
 2 ภายในเดือนมิถุนายน) โดย
เปน็การต้ังจ่ายใกล้เคียง
ฐานข้อมูลตามจ านวนสุนัขและ
แมวในปงีบประมาณที่ผ่านมา
จ านวน 1,700 ตัว 
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 81 ล าดับที่
 2

20,400.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



64 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 ปอูงกันโรคไข้เลือดออก
และโรคไข้มาลาเรีย      
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปอูงกันไข้เลือดออก
และไข้มาลาเรีย ได้แก่ ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ เช่น ค่าจัดหา/ค่า
จัดซ้ือทรายอะเบต ค่าจัดซ้ือ
น้ ายาเคมีพน่หมอกควนั ฯลฯ 
กิจกรรม  1.พน่หมอกควนั      
2.แจกทรายอะเบต 3. ท าลาย
แหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย           
4.ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้การ
ปอูงกันโรคไข้เลือดออก   
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 
 ที่ 3 หน้า 432 ล าดับที่ 3

60,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



65 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 ปอูงกันโรคระบาดในสัตว์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปอูงกันโรคระบาดใน
สัตว ์ได้แก่ ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ เช่น วคัซีนหรือน้ ายา
เคมี น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง
 หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง
 จุกต่างๆ ปนูขาว ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการฯ เปน็ไปกิจกรรม     
1.ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 2.จัดซ้ือ
น้ ายาเคมี ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)    
ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 
132 ล าดับที่ 1

50,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



66 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

5 ปอูงกันและควบคุม
โรคติดต่อ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปอูงกันและควบคุม
โรคติดต่อ ได้แก่ ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ เช่น วคัซีนหรือน้ ายา
เคมี น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูก
ยางหลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษ
กรองจุกต่างๆ ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการฯกิจกรรม 1.อบรมให้
ความรู้    2.จัดญซ้ือน้ ายาเคมี 
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ี
ป ี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 133 
ล าดับที่ 2

60,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



67 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

6 ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
สาธารณสุขกลุ่ม
ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภบิาลอาหาร กลุ่ม
เส่ียง และกลุ่มส่งเสริม
สุขภาพ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมสาธารณสุข
กลุ่มผู้ประกอบการในงาน
สุขาภบิาลอาหาร กลุ่มเส่ียง 
และกลุ่มส่งเสริม
สุขภาพ เช่น ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ตามโครงการ ฯ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร     
ค่าของที่ระลึก รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 
กิจกรรม 1.ฝึกอบรมใหค้วามรู่ 
2.ศึกษาดูงาน เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 58  ล าดับ
ที่ 1

50,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



68 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

7 สัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนัขบา้(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั  จากโรคพษิสุนัขบา้ 
เพื่อด าเนินการในการจัดหา/
จัดซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
วคัซีนตามระบบลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain)  เพื่อปอูงกันและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ ตัวละ 30
 บาท โดยเปน็การต้ังจ่าย
ใกล้เคียงฐานข้อมูลตามจ านวน
สุนัขและแมวในปงีบประมาณที่
ผ่านมาจ านวน 1,700 ตัว 
กิจกรรม 1.ลงพื้นที่ฉีดวคัซีน
ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้2.ท าหมัน
 สุนัข,แมว     เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี         
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 81   

60,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



69 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

8 โครงการหลัก :เงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

โครงการย่อย/กิจกรรมย่อยที่ 1 :
 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหว้ยโลก
 หมู่ที่ 7  เพื่อจ่ายเปน็เงิน
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยโลก หมู่ที่ 7  
ประจ าปงีบประมาณ          
พ.ศ. 2562 ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน 3 โครงการ 
ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชนหว้ยโลก 
2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนหว้ยโลก 
3) โครงการชุมชนร่วมใจปอูงกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชนหว้ยโลก

20,000.00 ชุมชนหว้ยโลก กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



70 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย     
 ที่ 2: อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหลักเมือง1 หมู่ที่ 8        
เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง1 
หมู่ที่ 8  ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน 3 โครงการ 
ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชนหลักเมือง1
2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนหลักเมือง1
3) โครงการชุมชนร่วมใจปอูงกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชนหลัก
เมือง1

20,000.00 ชุมชนหลักเมือง 1 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



71 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ที่ 3
 : อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหลัก
เมือง2 หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเปน็เงิน
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหลักเมือง 2 หมู่ที่ 8  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
 ส าหรับการด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชนหลักเมือง2
2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนหลักเมือง2
3) โครงการชุมชนร่วมใจปอูงกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชนหลัก
เมือง2

20,000.00 ชุมชนหลักเมือง 2 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



72 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อย/กิจกรรมย่อยที่ 4:
 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชน        
ศรีพรห หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเปน็
เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
 ส าหรับการด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ        
เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน      
ศรีพรหม
2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนศรีพรหม
3) โครงการชุมชนร่วมใจปอูงกัน
โรคไข้เลือดออกใน          
ชุมชนศรีพรหม

20,000.00 ชุมชนศรีพรหม กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



73 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ที่ 5
 :อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนกลาง
เมืองหมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเปน็เงิน
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
 ส าหรับการด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชนกลางเมือง
2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนกลางเมือง
3) โครงการชุมชนร่วมใจปอูงกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชนกลาง
เมือง

20,000.00 ชุมชนกลางเมือง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



74 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ที่ 6
 : อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหว้ยซัน
ใต้ หมู่ที่ 12 เพื่อจ่ายเปน็เงิน
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยซันใต้ หมู่ที่ 12  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
 ส าหรับการด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชนหว้ยซันใต้
2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนหว้ยซันใต้
3) โครงการชุมชนร่วมใจปอูงกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชน  
หว้ยซันใต้

20,000.00 ชุมชนหว้ยซันใต้ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



75 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ที่ 7
 : อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหว้ยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13 เพื่อจ่ายเปน็เงิน
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยซันเหนือ หมู่ที่ 13  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
 ส าหรับการด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชนหว้ยซันเหนือ
2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนหว้ยซันเหนือ
3) โครงการชุมชนร่วมใจปอูงกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชน 
หว้ยซันเหนือ  กิจกรรม  .
ฝึกอบรมใหค้วามรู้
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติมและ

20,000.00 ชุมชนหว้ยซันเหนือ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม  8  โครงการ 470,400.00



76 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

เพื่อด าเนินการในการรองรับ
การจัดสวสัดิการใหแ้ก่ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปบีริบรูณ์ขึ้นไปที่มี
คุณสมบติัครบถ้วนตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2552
และได้ขึ้นทะเบยีนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไว ้โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขั้นบนัไดส าหรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ป ี
จะได้รับ 600 บาทต่อเดือน

7,054,800.00 ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

           3.7 แผนงานงบกลาง



77 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

ผู้สูงอายุ 70-79 ป ี  จะได้รับ 
700 บาท ต่อเดือน ผู้สูงอายุ 
80-89 ป ีจะได้รับ 800 บาท
ต่อเดือน และผู้สูงอายุ 90 ป ี 
ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาทต่อ
เดือน ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
 พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 64 ข้อ 1



78 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พกิาร 
(จากการประชุมประชาคม
นระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะห์
ใหแ้ก่ผู้พกิารที่มีภมูิล าเนาใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ตามบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพกิารของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ใน
อัตราเบี้ยความพกิารที่ควรได้รับ
ตามสิทธ ิจ านวน 212 คน     
จึงต้ังไวเ้พื่อจ่ายเงินเบี้ยความ
พกิาร คนละ 800 บาท  ต่อ
เดือนจ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 
2,035,200 บาท 

2,227,200.00 ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



79 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหใ์หแ้ก่
ผู้พกิารที่มีภมูิล าเนาในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
ตามบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธรัิบเงิน
เบี้ยความพกิารของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ที่ขอขึ้น
ทะเบยีนบญัชีรายชื่อระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยเปน็การ
ประมาณการไวต้ามสมควร
ระหวา่งปงีบประมาณ จ านวน  
20 คน จึงประมาณการต้ังไวใ้ห้
ได้รับเงินเบี้ยความพกิาร เปน็
เงิน192,000 บาท 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 65 ข้อ 2



80 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ปวุยเอดส์
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหใ์หแ้ก่
ผู้ปวุยเอดส์ที่แพทย์รับรองและ
ท าการวนิิจฉัยแล้วรวมทั้งต้อง
เปน็บคุคลที่มีภมูิล าเนาในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
มีรายได้ไม่เพยีงพอแก่การยังชีพ
 หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้
อุปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ 
จึงต้ังไวใ้หไ้ด้รับเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปวุยโรคเอดส์ จ านวน
 21 คน คนละ 500 บาท 
จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 
126,000 บาท 

144,000.00 ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



81 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหใ์หแ้ก่
ผู้ปวุยเอดส์ที่มีภมูิล าเนาในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตามบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธรัิบเงิน
สงเคราะหผู้์ปวุยเอดส์ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย       
ที่ขอขึ้นทะเบยีนบญัชีรายชื่อ
ระหวา่งปงีบประมาณ โดยเปน็
การประมาณการไวต้ามสมควร
ระหวา่งปงีบประมาณ จึง
ประมาณการต้ังไวใ้หไ้ด้รับเงิน
สงเคราะหผู้์ปวุยเอดส์ จ านวน 3
 คน เปน็เงิน 18,000 บาท 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 
 ที่ 3 หน้า 487 ข้อ 3
และตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 67 ข้อ 3



82 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 จ่ายเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย                
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและจากแผน
ชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทนุ
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 139 
ล าดับที่ 1

180,000.00 ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ได้แก่ 
ชุมชนหว้ยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1
ชุมชนหลักเมือง 2
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหว้ยซันใต้ 
ชุมชนหว้ยซันเหนือ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม  4 โครงการ 9,606,000.00



83 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 โครงการปรับภมูิทศัน์อ่าง
เก็บน้ าภายในเขตเทศบาล
โครงการย่อยที่ 1 ปรับ
ภมูิทศัน์อ่างเก็บน้ า     
หว้ยโลก  (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบลและจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับภมูิทศัน์อ่าง    
เก็บน้ าหว้ยโลก เช่น ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ ค่าวสัดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
ฯลฯกิจกรรม  1.ก าจัดวชัพชื  
2.ปรับแต่งตล่ิง ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี  (พ.ศ.2561-2564) 
ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 
68 ข้อ 1

50,000.00 อ่างเก็บน้ าหว้ยโลก กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

      4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



84 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 โครงการย่อยที่ 2 ปรับ
ภมูิทศัน์อ่างเก็บน้ า    
หว้ยซัน (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนหว้ยซัน)

ภมูิทศัน์อ่างเก็บน้ าหว้ยซัน   
กิจกรรม 1.ก าจัดวชัพชื           
2.ปรับแต่งตล่ิงตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564)   
ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงฉบบั
ที1่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 68 ข้อ
 1 (โครงการย่อยที่ 1)

50,000.00 อ่างเก็บน้ าหว้ยซัน กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



85 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 ชุมชนเทศบาลร่วมใจ 
ปรับภมูิทศัน์
เทดิพระเกียรติ
วนัแม่แหง่ชาติ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจ
ปรับภมูิทศัน์เทดิพระเกียรติ
วนัแม่แหง่ชาติ เช่น 
ค่าปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการ ฯ และ
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนเข้า
ร่วมปรับปรุงภมูิทศัน์ ภายในเขต
เทศบาลทั้ง 7 ชุมชน จ านวน
คร้ังที่ด าเนินงาน 1 คร้ัง 
กิจกรรม  ปรับภมูิทศัน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 143 
ล าดับที่ 2 

35,000.00 ตามเส้นทางถนนภายในชุมชน,
 ศาลาเอนกประสงค์, สถานที่
สาธารณะในชุมชน ของชุมชน
ทั้ง 7 ชุมชน หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

กองช่าง



86 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล     
(จากการประชุม
ประชาคมนระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ
กรณีจ้างบคุคลธรรมดาช่วยเหลือ
การปฏบิติังานเฉพาะกิจเฉพาะ
คร้ังคราวที่มีความจ าเปน็ในการ
ส่งเสริมการปฏบิติังานในหน้าที่
ปกติของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมโดยไม่ถือเปน็ลูกจ้าง
ซ่ึงจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใน
เร่ืองต่าง ๆ ที่เปน็กิจการใน
อ านาจหน้าที่ เช่น  
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย
หรือส่ิงปฏกิูล ค่าจ้างเหมาลอก
คลองระบายน้ า และค่าจ้าง
เหมางานอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ
งานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 141  
ล าดับที่ 1 (โครงการย่อยที่ 2)

1,674,000.00 ครอบคลุมพื้นที่ 8.91 ตร.กม. กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



87 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

5 ค่าจัดซ้ือถังขยะ       
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวสัดุอื่น ๆ 
ที่ไม่เข้าลักษณะวสัดุตาม
ประเภทรายจ่าย ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถังขยะ 
ฯลฯ ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หน้า 502 ข้อ 9

100,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย  ตลาด ครัวเรือน
ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



88 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

6 ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ        
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

 - ค่าเช่าที่ก าจัดขยะเดือนละ 
20,000 บาท จ านวน 12 เดือน
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลงฉบบัที2่ 
ยุทธศาสตร์ที่4 หน้า85  ล าดับที่
1(โครงการย่อยที่ 1)             - 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมา
ฝังกลบขยะจ านวน 365 วนั 
อัตราวนัละ 160 บาท        
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 4 หน้า 500 ข้อ 7

298,400.00 ที่ดินเอกชนอกเขตเทศบาล 
หรือสถานที่ตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
ตามความเหมาะสม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 6 โครงการ 298,400.00



89 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บคุลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

1.จ่ายเปน็เงินเดือนฝุายการเมือง
 ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 17 คน เปน็เงิน
 2,848,320 บาท
2.จ่ายเปน็เงินเดือนฝุายประจ า
(เงินเดือนพนักงานเงินเพิ่ม 
ต่าง ๆ ของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า
ส านักปลัดเทศบาล
- นักบริหารงานทอ้งถิ่น
(ปลัดเทศบาล) 1 อัตรา
- นักบริหารงานทอ้งถิ่น(รอง
ปลัดเทศบาล)1 อัตรา

11,730,980.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

ส านัก
ปลัดเทศบาล/กอง
คลัง

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี



90 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 - นักบริหารงานทั่วไป(หวัหน้า
ส านักปลัดเทศบาล) 1 อัตรา
- นักบริหารงานทั่วไป    
(หวัหน้าฝุายอ านวยการ)
1 อัตรา
- นักจัดการงานทะเบยีนและ
บตัร 1 อัตรา
- นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
จ านวน 2 อัตรา
- นักทรัพยากรบคุคล    1 อัตรา
- นิติกร   1 อัตรา
- นักประชาสัมพนัธ ์  1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธรุการ  1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา
-  ภารโรง  1  อัตรา



91 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
ดังนี้
- พนักงานขับรถยนต์        
จ านวน 2 อัตรา
- ผช.พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
- ผช.เจ้าพนักงานธรุการ         
 1 อัตรา
- ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์
 1 อัตรา
- คนงานประจ ารถขยะ 1อัตรา
- พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
- ช่างไม้  1 อัตรา
- พนักงานวทิยุ  1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป        
จ านวน 4 อัตรา



92 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

กองคลัง
4. จ่ายเปน็เงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงานเงิน
เพิ่ม ต่าง ๆ ของพนักงาน เงิน
ประจ าต าแหน่ง ค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ า  เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของลูกจ้างประจ า
- นักบริหารงานคลัง 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 
อัตรา
- นักวชิาการพสัดุ 1 อัตรา
5.ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
 ดังนี้
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บญัชี จ านวน 2 อัตรา



93 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 - คนงานทั่วไป  1 อัตรา
8.จ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้น    เปน็
เงิน 184,800 บาท
7.จ่ายเปน็เงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร เปน็เงิน 
126,000บาท
8.จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนการ
ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 
เปน็เงิน 55,000บาท
 9.จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น



94 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เช่น ค่าตอบแทนการส่ังใช้    
อปพร. อสม.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวน 
ค่าตอบแทนนักเรียน           
นักศึกษา ที่มาปฏบิติังานช่วงปดิ
เทอม ตามนโยบายแก้ไขปญัหา
ความยากจนของรัฐบาลเปน็เงิน
 30,000 บาท                      
  - ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท
10.จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กร 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง  ตรวจการจ้าง 
30,000 บาท
11.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 500,000 บาท



95 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

  - หลักสูตรเกี่ยวกับ 
นายกเทศมนตรี,รอง
นายกเทศมนตรี,ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
- หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา
เทศบาล
- หลักเกี่ยวกับปลัดเทศบาล/
รองปลัดเทศบาลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับหวัหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หลักสูตรเกี่ยวกับหวัหน้าฝุาย
อ านวยการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง



96 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 - หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการ
งานทะเบยีนและบตัรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักวเิคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักวชิาการ
ศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
ทรัพยากรบคุคลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง



97 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

  - หลักสูตรเกี่ยวกับนักพฒันา
ชุมชน/จพง.พฒันาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธรุการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักวชิาการ
พสัดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง



98 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 - หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างแต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจ าแต่ละต าแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องและ
หลักสูตรอื่น ฯลฯ
แปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
ส่ีป(ีพ.ศ. 2561-2564) ที่
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัที่
 2 หน้า 146-156     
(เปาูหมายที่ 1-11)



99 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

จัดกิจกรรมรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกวา่  5 
กิจกรรม และจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย 
ดังนี้
1.จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล  
จ านวน ไม่น้อยกวา่ 12 คร้ัง 
งบประมาณ 2,000 บาท:ปี
2.จ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริการ
ประชาชนตามภารกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล 
จ านวน 2 รายการ 20,000 บาท
 :ป ีได้แก่

2,138,500.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

ส านัก
ปลัดเทศบาล/กอง
คลัง



100 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2.1 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 
เช่น ค่าบริการก าจัดปลวก     
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ 
งบประมาณ 10,000 บาท
2.2 ค่าจ้างเหมาสูบส้วม ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย งบประมาณ 
10,000 บาท:ปี
3.จัดท าประกันภยั
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ราชการ ได้แก่ รถยนต์ราชการ 
นข 2878 กค 6216 บน 4793  
 คกษ  858 รถจักรยานยนต์ 
คกธ 461 งบประมาณ 7,000 
บาท:ปี



101 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4. ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ส านักงาน งบประมาณ 60,000
บาท
5.ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
 งบประมาณ 30,000 บาท
6.การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ประเภทวสัดุที่จ าเปน็ในการ
ปฏบิติัหน้าที่บริการประชาชน 
หรือจัดซ้ือวสัดุที่จ าเปน็ในการ
ปฏบิติัหน้าที่ของส านัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง 
จ านวนประเภทวสัดุที่จัดซ้ือ 9 
ประเภท:ปี



102 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

งบประมาณรวม 1,171,500 
บาท:ป ีดังนี้                      
6.1 วสัดุส านักงาน เปน็เงิน 
170,000 บาท
6.2 วสัดุงานบา้นงานครัว     
เปน็เงิน 85,000 บาท
6.3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
เปน็เงิน 53,000 บาท
6.4 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
เปน็เงิน 156,500 บาท
6.5 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เปน็เงิน 40,000บาท
6.6 วสัดุคอมพวิเตอร์         
เปน็เงิน 180,000 บาท



103 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

6.7.การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงครุภณัฑ์กิจการเทศ
ประมาณ 400,000 บาท        
6.8 จ่ายเปน็เงินค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ต่าง ๆ
บ ารุงรักษาเคร่ือง โปรเจคเตอร์ 
เคร่ืองเสียง เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายของเทศบาลระบบเสียง
ตามสายของชุมชนหรือหมู่บา้น 
ของส านักปลัดเทศบาล กองคลัง
เปน็เงิน  20,000 บาท



104 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

7.ค่ารับรอง/ค่าเล้ียงรับรอง
7.1ค่ารับรองในการต้อนรับ
บคุคลหรือคณะบคุคลที่มาตรวจ
งาน นิเทศงาน เยี่ยมชมหรือ
ศึกษาดูงาน และผู้มีส่วนร่วมหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซ่ึงร่วม
ต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 
เปน็เงิน 80,000 บาท:ปี
7.2ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม
ส าหรับผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุมและผู้มีส่วนร่วมหรือ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเข้า
ร่วมประชุมในการประชุมต่าง ๆ 
ในกิจการของเทศบาลเปน็เงิน 
80,000 บาท:ป ีเช่น



105 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

  - การประชุมสภาเทศบาล      
 - การประชุมประชาคมสัญจร 
อปพร.จังหวดัอุบลราชธานี       
   7.3 ค่าเล้ียงรับรองในการ
ประชุมเนื่องเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายทอ้งถิ่น,
การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถิ่นการประสาน
แผนระดับอ าเภอ เปน็เงิน 
55,000 บาท                       
8.การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคจ่ายค่า
สาธารณูปโภคปลีะ 
4 ประเภท



106 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

ได้แก่ ค่าไฟฟาู ค่าประปา       
ค่าโทรศัพท ์                       
ค่าโทรคมนาคม และ            
ค่าไปรษณีย์ยากร งบประมาณ 
800,000 บาท:ป ี                
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
(หน้าที่ 157-165) เปาูหมายที่ 
1-8



107 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 การจัดการเลือกต้ัง
ทกุระดับ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

1.เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการ
เลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนด 
(กรณีครบวาระยบุสภา กรณีแทน
ต าแหน่งที่วา่งและกรณีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ และกรณี
อื่น ๆ)
2.เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ประชาสัมพันธ ์การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธแิละหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร 
และหรือการเลือกต้ังสมาชิกวฒิุสภา ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี                 
(พ.ศ.2561-2564) ยทุธศาสตร์ที่ 5 หน้า 
533 ข้อ 10

300,000.00 ชุมชนหว้ยโลก 
ชุมชนหลักเมือง
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหว้ยซันใต้ 
ชุมชนหว้ยซันเหนือ
ศูนย์อ านวยการเลือกต้ัง
หรือตามที่เทศบาลก าหนด
เหมาะสม

งานนิติการและ
สัญญาร่วมกับ
งานบริหารทั่วไป /
ส าปลัดเทศบาล



108 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 ฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธปิไตยใส่ใจการ
เลือกต้ัง”(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธปิไตยใส่ใจ               
การเลือกต้ัง” เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าอาหาร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
กิจกรรม 1.ฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการประชาธปิไตยกับการ
เลือกต้ัง  2. แบง่กลุ่มการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองตามระบบ
ประชาธปิไตยได้อย่างไร       
ตามโครงการ ฯ               
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 5 หน้า 525 ข้อ 3

20,000.00 หอ้งประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยตามที่
ก าหนดตามความเหมาะสม

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล



109 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

5 จัดงานวนัเทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวนัเทศบาล เช่น
ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา 
ค่ารับรอง ค่าของขวญั ค่าของ
รางวลั ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์   
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม และค่าอาหาร 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯและ
ประชาสัมพนัธก์ารจัดกิจกรรม
งานวนัเทศบาล ใหป้ระชาชน 
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนร่วม เข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกวา่ 
100 คน  กิจกรรม  1.ท าบญุตัก
บาตร 2.การแข่งขันกีฬา         
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้า 537 ข้อ 14

40,000.00 หอ้งประชุมเทศบาลหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

งานการเจ้าหน้าที/่
ส านักปลัดเทศบาล



110 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

6 จัดกิจกรรมตามโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องในการ
ปกปอูงสถาบนัส าคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะ สถาบนั
พระมหากษตัริย์ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการในการ
ปกปอูงสถาบนัส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนั
พระมหากษตัริย์
ซ่ึงจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เช่น         
 ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์           
 ค่ายานพาหนะ ในการเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
ค่าวสัดุอุปกรณ์ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯ โดยเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จัดท าโครงการและ
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างน้อย  2 โครงการ 
 กิจกรรม                          
1.ท าบญุตักบาตร  2. กิจกรรม
แสดงออกถึงความสามัคคีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี             
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิม่เติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 70 ข้อ 1

195,000.00 หอ้งประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือสถานที่ที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/งานปอูงกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั/



111 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

7 ฝึกอบรมกฎหมายวธิี
ปฏบิติัราชการทาง
ปกครองเสริมสร้างธรร
มาภบิาล และจัดกิจกรรม
อันเนื่องในโอกาสครบรอบ
 100 ป ีธงชาติไทย(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
เทศบาล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมกฎหมายวธิปีฏบิติั
ราชการทางปกครองเสริมสร้าง
ธรรมาภบิาล และจัดกิจกรรมอัน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป ี
ธงชาติไทย เช่น ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร      
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ
กิจกรรม   1.จัดฝึกอบรมและให้
ความรู้เร่ืองระเบยีบกฎหมายวธิี
ปฏบิติัราชการทางปกครองและ
ความเปน็มาของธงชาติไทย 
กฎหมาย และระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง    ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี                     
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 18 ข้อ 1

20,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล



112 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

8 ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ  
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540      
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 เช่น 
ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
 ฯลฯ กิจกรรม  1.จัดฝึกอบรม
ใหค้วามรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่ีป ี (พ.ศ.2561-2564)          
 ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบบัที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 
22 ข้อ 4

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล



113 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

9 จัดหาส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อ
บริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อบริการ
ประชาชน ได้แก่ 
ค่าบอกรับวารสารต่าง ๆ 
หนังสือพมิพร์ายวนั หนังสือ 
หรือวารสารต่าง ๆ รวมทั้ง
ระเบยีบและกฎหมายของทาง
ราชการที่จ าเปน็ต้องใช้ในการ
ปฏบิติังานเปาูหมายจัดหาส่ือ
ส่ิงพมิพ/์หนังสือพมิพ์
เดือนละ 60 ฉบบั จ านวน
ส่ือส่ิงพมิพ ์ที่จัดหา 
ตลอดปงีบประมาณ 720 ฉบบั
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 
5 หน้า 536 ข้อ 13

10,000.00 จุดประชาสัมพนัธข์อง
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาต าบล
นาจะหลวย

งานประชาสัมพนัธ/์
ส านักปลัดเทศบาล



114 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

10 เพิ่มประสิทธภิาพการ
โฆษณาและเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสาร เพิ่ม
ประสิทธภิาพการโฆษณาและ
เผยแพร่โครงการ/กิจกรรม   
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ใหม้ีความหลากหลายและทั่วถึง 
ได้แก่ ทางวทิยุกระจายเสียง 
โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือ
ส่ิงพมิพต่์าง ๆ เช่น ค่าจัดท า
เอกสาร แผ่นพบั จดหมายข่าว 
วารสาร หรือรายงานกิจการ 
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและพฒันา
ระบบเวบไซต์ของเทศบาล และ
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล ค่าจ้าง
เหมาจัดท าปาูย  
หรือการประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) 
ยทุธศาสตร์ที่ 5 หน้า 535 ล าดับที่ 12

110,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

งานประชาสัมพนัธ/์
ส านักปลัดเทศบาล
/กองคลัง 



115 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

11 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เนื่องในงานวนัรัฐพธิแีละ
วนัส าคัญทางศาสนา  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอนาจะหลวย 
 ตามกิจกรรมการจัดงานรัฐพธิี
งานพธิกีาร และวนัส าคัญทาง
ศาสนา ของอ าเภอนาจะหลวย 
และเพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษสื์บสาน
ประเพณีชาติตามระเบยีบที่ทาง
ราชการ และนโยบายรัฐบาล
ก าหนดเปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)    
 ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 
215 ล าดับที่ 2

30,000.00 ที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล



116 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

12 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพยีงตาม
แนวพระราชด าริเฉลิม 
พระเกียรติ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอนาจะหลวย
ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ
เฉลิมพระเกียรติเปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที1่ หน้า 
81 ล าดับที่ 1

30,000.00 ที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล



117 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

13 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทส์ร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน ใน
ระบอบประชาธปิไตย
และปกปอูงสถาบนัอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ประมุข(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอนาจะหลวย
ตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทส์ร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน ในระบอบ
ประชาธปิไตยและปกปอูง
สถาบนัอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เปน็ประมุข-เปน็ไปตาม
พระราชบญัญัติ ประกาศ 
ระเบยีบ และหนังสือส่ังการ 
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่6
 หน้า 626 ล าดับที่ 4

10,000.00 ที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล



118 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

14 โครงการหลัก :การ
บริหารจัดการค่าใช้จ่าย
เพื่อจัดกิจกรรมงาน
พฒันาและจัดเก็บรายได้
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุนต าบล

โครงการย่อยที่ 1:ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษทีกุ
ประเภทใหก้ับผู้ประกอบการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เช่น ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง       
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข้องเปาูหมาย
ประชาสัมพนัธใ์หม้ีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 200 คน       
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 539     
ข้อ 16 (โครงการย่อยที่ 1)

30,000.00 หอ้งประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยตามที่
ก าหนดตามความเหมาะสม

กองคลัง



119 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงการย่อยที่2 :ค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บ
ภาษขีองเทศบาล เช่น ค่าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม     
ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าจัดท า
เอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เปน็เงิน 20,000 บาท
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 540 ข้อ 16        
(โครงการย่อยที่2)

20,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวยตามที่ก าหนดตาม
ความเหมาะสม

กองคลัง



120 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

15 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษ ี   ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 541 ข้อ 
16 (โครงการย่อยที่ 3)

20,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

 กองคลัง



121 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

16 ปรับปรุงระบบบญัชีด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์    
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
บญัชีด้วยระบบคอมพวิเตอร์
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 5  หน้า 542  ข้อ 17

20,000.00 กองคลัง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

กองคลัง



122 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

17 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มหรือ 
เย็บเล่ม ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ     
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาเย็บเล่ม/  
เข้าเล่ม แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
แผนการด าเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นหรือแผนพฒันาอื่นๆ 
โครงการกิจกรรม ที่เทศบาล
ด าเนินการ เทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย รวมถึง 
ฉบบัร่าง ที่ได้จัดท า หรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
 ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 552 -557
 ล าดับที่ 1  และตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้า
 71 ล าดับที่ 2

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน/
ส านักปลัดเทศบาล



123 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

18 โครงการ/กิจกรรม : 
ประชุมเชิงปฏบิติัการ 
"การจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น"(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการ เร่ือง "การจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น" 
เช่น ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง        
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าพมิพเ์อกสาร 
ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ           
กิจกรรม  1.ฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการการจัดท าแผนพฒันา 
ใหค้วามรู้ระเบยีบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพฒันา 2.ฝึกปฏบิติัในการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 552  ล าดับที่ 1 และตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.
2561-2564) ที่เพิ่มเติมและ

55,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน/
ส านักปลัดเทศบาล

รวม  18  โครงการ 14,839,480.00



124 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 เพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร
เพื่อการบริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

1.จ่ายเปน็เงินเดือนฝุายประจ า
 1.1 เงินเดือนพนักงานเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่งดังนี้
 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1
 อัตรา
 - นักวชิาการศึกษา  1 อัตรา
 - สันทนาการ  1 อัตรา
 - เจ้าพนักงานธรุการ 1 อัตรา
 - พนักงานครูเทศบาล 7 อัตรา
 1.2 ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
- ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน 1 อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก  5 อัตรา
- คนงานทั่วไป 3 อัตรา

4,839,260.00 กองการศึกษา / ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

กองการศึกษา

3.2 แผนงานการศึกษา



125 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2.จ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้น เปน็
เงิน 72,000 บาท
3.จ่ายเปน็เงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร เปน็เงิน    
66,000 บาท
4.จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนการ
ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 
เปน็เงิน5,000บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  165,000 บาท
- หลักสูตรเกี่ยวกับหวัหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง     
 -หลักสูตรเกี่ยวกับหวัหน้าฝุาย
อ านวยการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง



126 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

  - หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานธรุการหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักวชิาการ
ศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับสันทนาการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแล
เด็ก/ครูหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
แต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจ าแต่ละต าแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องและ
หลักสูตรอื่น ฯลฯ
เปน็ไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)
 ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ 



127 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน 
และระดับชุมชนต าบล)

จัดกิจกรรมรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกวา่  5 
กิจกรรม และจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย 
ดังนี้
1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
 25,000 บาท
2. ค่าวสัดุส านักงาน        
40,000 บาท
3. วสัดุงานบา้นงานครัว   
30,000 บาท
4. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
15,000 บาท
5. วสัดุคอมพวิเตอร์       
50,000 บาท
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 หน้า
 176-177 (เปาูหมาย 1-6)

160,000.00 กองการศึกษา / ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

กองการศึกษา



128 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

รวม   2  โครงการ 4,999,260.00



129 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บคุลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

1.จ่ายเปน็เงินเดือนฝุายประจ า
(เงินเดือนพนักงานเงินเพิ่ม 
ต่าง ๆ ของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า
- ผู้อ านวยการกอง  1 อัตรา
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข       
 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธรุการ 1 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
- พนักงานขับรถขยะ  1 อัตรา
- คนงานประจ ารถขยะ 1 อัตรา

3,454,220.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5.3 แผนงานสาธารณสุข



130 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 - พนักงานประจ ารถขยะ 
จ านวน 4 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป         
จ านวน 9 อัตรา
2. จ่ายเปน็ค่าเช่าบา้น  เปน็เงิน 
84,000 บาท
3. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
 10,000 บาท
4. จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร เปน็เงิน    
22,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 60,000 บาท
- หลักสูตรเกี่ยวกับหวัหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง



131 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 -หลักสูตรเกี่ยวกับหวัหน้าฝุาย
อ านวยการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธรุการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักพฒันา
ชุมชน/จพง. สาธารณสุขหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
แต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 หน้า
 178-181 (เปาูหมาย 1-5)



132 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

จัดกิจกรรมรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกวา่  6 
กิจกรรม และจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย 
ดังนี้
1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
 50,000 บาท
2. ค่าวสัดุส านักงาน        
10,000 บาท
3. วสัดุงานบา้นงานครัว   
15,000 บาท
4. วสัดุคอมพวิเตอร์       
20,000 บาท
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 หน้า
 182-183 (เปาูหมาย 1-6)

95,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม  2 โครงการ 3,549,220.00



133 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บคุลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

1.จ่ายเปน็เงินเดือนฝุายประจ า
(เงินเดือนพนักงานเงินเพิ่ม 
ต่าง ๆ ของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า
- นักพฒันาชุมชน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน      
 1 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้

744,020.00 งานพฒันาชุมชนและสัวสดิ
การสังคม/ส านักปลัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

 5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์



134 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 - ผช.นักพฒันาชุมชน 1 อัตรา
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
ส่ีป(ีพ.ศ. 2561-2564)            
 ที่เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 2 หน้า 184-185 
(เปาูหมาย 1-2)



135 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน ตามโครงการส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในการการจัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาของเทศบาล ฯลฯ เช่น    
ค่าด าเนินงานการจัดเก็บ             
ค่าประมวลผลข้อมูล                     
 ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม   
 ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ โดย
ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย จ านวน 1,019 ครัวเรือน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี           
(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 560  ข้อ 1

45,000.00 ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ได้แก่ 
ชุมชนหว้ยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1
ชุมชนหลักเมือง 2
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหว้ยซันใต้ 
ชุมชนหว้ยซันเหนือ

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/
ส านักปลัดเทศบาล

รวม  2 โครงการ 789,020.00



136 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 วสัดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร 
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้ว
ย่อมส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ 
หรือ ไม่คงสภาพเดิม  หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน เช่น 
สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์
สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์ 
น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก
 ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ปูองกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ 
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวย

ส านักปลัดเทศบาล

5.5 แผนงานการเกษตร



137 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอดหรือหว่าน
เมล็ดพันธุ์ เคร่ืองท าความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ เคร่ืองกระเทาะเมล็ดพืช 
คราดถี่พรวนดินระหว่างแถว 
กากน้ าตาล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง เป็นต้น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 
5 หน้า 161 ล าดับที่ 2 
(เปูาหมายที่ 6.7)

รวม 1 โครงการ 30,000.00



138 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บคุลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

1.จ่ายเปน็เงินเดือนฝุายประจ า
(เงินเดือนพนักงานเงินเพิ่ม 
ต่าง ๆ ของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า
- ผู้อ านวยการกองช่าง 1 อัตรา
- คนสวน 1 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างดังนี้
- ผช.ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
- ผช.ช่างไฟฟาู 1อัตรา
- คนสวน 2 อัตรา

2,360,200.00   กองช่าง กองช่าง

5.5 แผนงานเคหนะและชุมชน



139 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 - ช่างไม้  2 อัตรา                 
   - พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา  
3. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
 5,000 บาท
4. จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร เปน็เงิน     
22,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 40,000 บาท
- หลักสูตรเกี่ยวกับหวัหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
แต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง



140 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

จัดกิจกรรมรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกวา่      
 9 กิจกรรม และจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าวสัดุส านักงาน         
20,000 บาท
2. วสัดุคอมพวิเตอร์       
20,000 บาท
3.วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ   
หล่อล่ืน 100,000 บาท
4.วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
30,000 บาท
5.วสัดุก่อสร้าง 190,000 บาท
6. วสัดุไฟฟาูและวทิยุ   
100,000 บาท

545,000.00 กองช่าง กองช่าง



141 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

7.วสัดุการเกษตร 10,000บาท 
8. ค่ารักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
 70,000 บาท                     
9. ค่าประกันภยัรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ได้แก่          
รถกระเช้า  82-1256          
รถตักหน้าขุดหลัง รถ ขธธ 42 
ฯลฯ 5,000 บาท



142 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
(จาการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

จัดกิจกรรมรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกวา่   
16 กิจกรรม และจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
100,000 บาท
2. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง
50,000 บาท
3.วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ   
หล่อล่ืน 220,000 บาท
4. วสัดุเคร่ืองแต่งกาย       
60,000 บาท                      
5.ค่าประกันภยัรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 6,500
 -รถจักรยานยนต์ ขลฉ ,รถขยะ
เขียว 82-4457,รถขยะเขียว 
82-2537,รถขยะเหลือง 
82-4183     

436,500.00 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



143 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 การบริหารจัดการกิจการ
งานช่างเพื่อการบริการ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

1.การบริหารจดัการค่าใช้จา่ยดังนี้        
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ย ดังนี้
1)ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรังวดั
ที่ดินของเทศบาล หรือ ที่สาธารณะใน
ความดูแล 
2)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ไฟฟูาราชการ เพือ่ให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟูา 
3)ค่าจา้งเหมาเดินสายไฟและติดต้ัง
อุปกรณ์เพิม่เติม 
4)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการเพือ่ให้ราชการได้ใช้น้ าประปา 
5)ค่าจา้งเหมาเดินท่อประปาและติดต้ัง
อุปกรณ์เพิม่เติม 
6)ค่าใช้จา่ยในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเวน้ 
 ค่าตู้สาขา 
7)ค่าเคร่ืองโทรศัพท์พ่วงภายในและค่า
เคร่ืองโทรศัพท์ภายใน 
8)ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
9)ค่าระวางบรรทุก 
10)ค่าเช่าทรัพยสิ์น 
รายการ จ านวน 50,000 บาท

50,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเปน็ความรับผิดชอบ

กองช่าง



144 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
12)ค่าบริการรับใช้ 
13)ค่าจ้างเหมารถต่าง ๆ 
14)ค่าถ่ายเอกสาร 
15)ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
16)ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
เช่น ค่าจ้างเหมาคนงาน
ช่วยเหลือการปฏบิติังานเฉพาะ
กิจ ค่าจ้างเหมาคนงานตัดต้นไม้ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย
17)ค่าจ้างเหมางานอื่น ๆ ที่เข้า
ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 5 หน้า 563 ข้อ 111

รวม   4 โครงการ 3,391,700.00



145 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพบคุลากร
เพื่อการบริการประชาชน 
 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม

เพื่อจ่ายเปน็เงินประกันสังคม
ของพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบล นาจะหลวยที่เทศบาล
จะต้องจ่ายใหแ้ก่พนักงานจ้าง 
และเพื่อจ่ายเปน็เงิน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ที่อยู่ใน 
เขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย โดย
จ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคมในอัตราร้อยละหา้
ของค่าตอบแทนพนักงาน

339,440.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวย

ส านักปลัดเทศบาล

5.5 แผนงานงบกลาง



146 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหง่ประเทศไทย

 เพื่อจ่ายเปน็เงินบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศ
ไทยในอัตราร้อยละ1/6 ของ
รายรับจริงในปทีี่ผ่านมาไม่รวม
เงินกู้เงินจ่ายขาด และเงิน
อุดหนุนทกุประเภทรายรับจริง  
 ป ีพ.ศ.2560 จ านวน 
30,189,765.98 บาท 
(31,335,633.06 X 0.00167= 
52,330.50)
จึงต้ังไวเ้ปน็เงิน 52,500 บาท
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  
(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 565 ข้อ 1 
(เปาูหมายที่ 1)

52,500.00 ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเปน็ความรับผิดชอบ

งานพสัดุ/
ส านักปลัดเทศบาล



147 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทนุบ า
เหน็ญบ านาญข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น(กบท.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญให้แก่พนักงาน
เทศบาล ค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อย
ละสองของรายได้ประจ าปี โดยไม่รวม
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่
มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ได้ต้ังประมาณการ
รายรับประจ าปี    พ.ศ. 2562   ไว้
ทั้งส้ิน   จ านวน 58,254,000 บาท   
หักเงินอุดหนุน 26,860,000 บาท 
เหลือไว้ ค านวณร้อยละสองของ 
31,394,000 บาท = 627,880 บาท
จึงต้ังไว้ เป็นเงิน 627,880 บาท 

627,880.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวย

ส านักปลัดเทศบาล



148 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เงินส ารองจ่าย เพิม่ประสิทธภิาพองค์กรเพือ่การบริการ
ประชาชน งบฉุกเฉิน
-ค่าใช้จา่ยเงินส ารองจา่ยในกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็นในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
เทศบาลหรือในกรณีไม่ได้
ต้ังงบประมาณรายจา่ยไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ย  โดยเป็นการต้ังไว้
ตามความเหมาะสม ส าหรับ
จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยที่ฉุกเฉิน
และจ าเป็นในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่
เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย
น้ าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม   ภัยแล้ง 
ไฟปุา คคีภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติอื่น
ฯลฯ เป็นเงิน 292,866 บาท

170,155.00 ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเปน็ความรับผิดชอบ

งานพสัดุ/
ส านักปลัดเทศบาล



149 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

ช าระหนี้เงินกู้เงินทนุ
ส่งเสริมกิจการเทศบาล

 - ช าระหนี้เงินกู้ ตามสัญญากู้สร้าง
อาคารส านักงาน เทศบาลหลังใหม่     
เป็นเงิน 799,000 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยทุธศาสตร์ที่ 5  หน้า 566 เปูาหมายที่ 3

799,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเปน็ความรับผิดชอบ

งานพสัดุ/
ส านักปลัดเทศบาล

รวม  1  โครงการ 1,988,975.00



150 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 จัดท า ปรับปรุงและ
ทบทวนเทศบญัญัติเพื่อ
ควบคุมการจัดระเบยีบ
ชุมชนและสังคม      
(เทศบญัญัติอื่นที่ไม่ใช่เทศ
บญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป)ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมจ านวน 1 
คร้ัง ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าเทศบัญญัติอื่นที่ไม่ใช่เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เช่น เทศบัญญัติเร่ืองตลาด เทศบัญญัติ
เร่ืองการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
เทศบัญญัติเร่ืองการควบคุมการเล้ียง
หรือปล่อยสัตว์ ฯลฯ-เ  กิจกรรม       
   1.ฝึกอบรมให้ความรู้เทศบัยญัติเพื่อ
ควบคุมระเบียบชุมชนและสังคม       
   2.ปรับปรุงและทบทวนเทศบัญญัติ
เพื่อควบคุมระเบียบชุมชนและ
สังคมป็นไปป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ทีเ่พิม่เติมและเปล่ียนแปลง
 ฉบับที่2 ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้า 192 ล าดับที ่1

30,000.00 พื้นที่ด าเนินการภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ได้แก่ศาลาเอนกประสงค์ของ
ชุมชนหว้ยโลก
ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2
ชุมชนกลางเมือง
ชุมชนศรีพรหม
ชุมชนหว้ยซันใต้     
และชุมชนหว้ยซันเหนือ
และหอ้งประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

งานนิติการและ
สัญญา/
ส านักปลัดเทศบาล

รวม  1 โครงการ 30,000.00

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และ        
  การรักษาความสงบเรียบร้อย

      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



151 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บคุลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

1.จ่ายเปน็เงินเดือนฝุายประจ า
(เงินเดือนพนักงานเงินเพิ่ม 
ต่าง ๆ ของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า
- เจ้าพนักงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 2 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้

   1,205,460.00

        6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน



152 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

  - ผช.พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
-พนักงานวทิยุ 1 อัตรา            
 2.ค่าตอบแทนเทศกิจ      
จ านวน 24,000  บาท    เปน็ไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
(พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลงฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตรที่ 6                   
หน้า 193 - 194



153 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

2 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณี
ประจ าปขีองเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

จัดอาสาสมัครเพื่อการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในงาน
ประเพณี เช่น งานประเพณีลอย
กระทงประจ าป ีจ านวน
อาสาสมัคร 100 นาย :200 
บาท:งานประเพณี : คร้ัง :   
กิจกรรม 1.รักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณีของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 6 หน้า 581 ข้อ 12

20,000.00 บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าหว้ยซัน
หมู่ที่ 12 สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
ใหรั้กษาความสงบเรียบร้อย

งานปอูงกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั/
ส านักปลัดเทศบาล



154 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

3 ปอูงกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปใีหม่ 7 วนัอันตราย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

กิจกรรมปอูงกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม่ จ านวนจุดตรวจ
รอง ปลีะ 3 จุด ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 579 ข้อ 10

80,000.00 (1)จุดตรวจบา้นหว้ยโลก 
ถนนสายหลักทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบา้นหว้ยซันใต้ 
ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248
(3)จุดตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท4029

งานปอูงกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั/
ส านักปลัดเทศบาล



155 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

4 ปอูงกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วนัอันตราย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

กิจกรรมปอูงกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
จ านวนจุดตรวจรอง ปลีะ 3 จุด
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 6 หน้า 580 ข้อ 11

80,000.00 (1)จุดตรวจบา้นหว้ยโลก 
ถนนสายหลักทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบา้นหว้ยซันใต้ 
ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248
(3)จุดตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท4029

งานปอูงกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั/
ส านักปลัดเทศบาล



156 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

5 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โลก(จาการประชุมประชา
ชาคมชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น       
 ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง                   
กิจกรรม 1. เดินรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 2.ถวายค าปฏญิาณ  
ลด ละ เลิก ยาเสพติด        
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) และที่
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบบัที่ 1 หน้า 30 ข้อ 1

20,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวย หรือสถานที่อื่น
ตามความเหมาะสม

งานปอูงก้นและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล



157 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

6 ฝึกอบรมการปอูงกันและ
ระงับอัคคีภยัในชุมชน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และรับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมการปอูงกัน
และระงับอัคคีภยัในชุมชน เช่น
ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์          
ค่ายานพาหนะในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร      
ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 
กิจกรรม 1. จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอัคคีภยัใหก้ับ
ประชาชน  ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 583  ข้อ 
13

30,000.00 ศูนย์  อปพร.เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย

งานปอูงกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล



158 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

7 ส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดพธิชีุมนุม
เดินสวนสนามเนื่องในวนั 
อปพร.
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และรับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดพธิชีุมนุมเดิน
สวนสนามเนื่องในวนั อปพร.
เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง    
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าบริการจอดรถ ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆทเีกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯ  กิจกรรม  1. จัดส่ง
สมาชิก อปพร.เข้าร่วมเดินสวน
สนาม ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 6 หน้า 594  ข้อ 22

10,000.00 ตามที่จังหวดัอุบลราชธานี
ก าหนด

งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล



159 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

8 ออกตรวจปอูงกันและ
ระงับอัคคีภยัตาม
พระราชบญัญัตินายตรวจ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการออกตรวจปอูงกันและ
ระงับอัคคีภยัตาม
พระราชบญัญัตินายตรวจ เช่น 
ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯกิจกรรม 1. ออก
ตรวจ รณรงค์ด้านอัคคีภยัใหก้ับ
ชุมชน 2.ติดปาูยประชาสัมพนัธ ์
เบอร์โทรศัพท ์งานปอูงก้นและ
บรรเทาสาธารณภยั 3.ติดปาูย
และน าวธิกีารใช้ถังดับเพลิง  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
 6 หน้า 597  ข้อ 25

10,000.00 ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล



160 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

9 ฝึกอบรม อปพร. เนื่องใน
วนั อปพร. ประจ าป ี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่อง
ในวนั อปพร.ประจ าป ี ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น
ค่าปาูยประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร
 ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 
ฯกิจกรรม 1. ฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหก้ับสมาชิก อปพร.
เร่ือง พรบ.ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ. 2530          
2.ร่วมพฒันาปรับภมูิทศัน์ในเขต
เทศบาลเปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 590  
ล าดับที่ 19

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล



161 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

10 การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่าย วสัดุเคร่ือง
ดับเพลิง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ระดับชุมชนต าบล)

จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 
จ านวนปลีะ 5 รายการ เช่น 
หวัฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง 
ทอ่ดูดน้ า ข้อต่อ น้ ายาดับเพลิง 
เคร่ืองดับเพลิงหรือ
ถังดับเพลิงเคมี ตะกร้าหวาย
กรองผง ฯลฯ ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 570      
ข้อ 2

20,000.00 ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานปอูงกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั/
ส านักปลัดเทศบาล



162 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

11 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริการ
ของงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

การบริหารจัดการงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายประจ าของงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
-วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
30,000 บาท
-จัดซ้ือวสัดุน้ ามันและหล่อล่ืน
ของงานปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยั 180,000 บาท
- วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 70,000    
 - ค่าประกันภยัรถยนต์ บน 
4793 บาท ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 571-572

284,500.00 ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานปอูงกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั/
ส านักปลัดเทศบาล

รวม   11 โครงการ 1,789,960.00



163 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 บ าบดัรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้
ติดยาเสพติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติดตามโครงการบ าบดัรักษาและ
ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้เสพและ ผู้ติดยา
เสพติด เช่น ค่าปาูยประชาสัมพนัธ์
 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการ ฯ ฯลฯ  โดยถือ
ปฏบิติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2557                 
กจิกรรม 1.ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกยีว
กบัการปอูงกนัการติดยาเสพ
ติดตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
 หนา้ 574  ข้อ 5

47,500.00 ตามที่เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยก าหนด

งานปอูงกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม  1  โครงการ 47,500.00

           6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



164 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร โดยต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายจราจรทางบกกอ่นทั้ง
จ านวน หากมคีวามจ าเปน็ ใหต้ั้ง
จ่ายจากรายได้ประเภทอื่นอกีได้ 
ตามความเหมาะสมและประหยัด 
และใหต้ั้งค่าใช้จ่ายได้เฉพาะ
ส าหรับกจิการเพื่อจัดหาอปุกรณ์ใน
ส่ิงที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง 
ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/
จัดซ้ือ/จัดจ้าง รายการ ดังนี้
- ค่าทาสีตีเส้นจราจร 
- ค่าแผงกั้นจราจร

50,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานปอูงกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล

6.4 แผนงานงบกลาง



165 แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

 - ค่าจัดท าปาูยสัญญาณไฟจราจร 
หรือค่าอปุกรณ์ในการควบคุม
การจราจร 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มลัีกษณะ
ดังกล่าว ฯลฯ เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
พ.ศ.2561-D224) ที่เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 87   
ล าดับที่ 1

รวม  1 โครงการ 50,000.00

58,254,000.00
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