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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ท่ีประการศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน

และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนท่ี

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ัน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ .ศ. 2564 ท่ีเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

รวมท้ังยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วย  แผนการด าเนินงานจะก าหนด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

มีท่ีมาจาก

1.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย

อุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ)

2.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

3.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยงาน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

4.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยพิจารณาประสานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาท่ีปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด

การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ท่ีเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยฉบับน้ี 

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (พ.ศ.2561-2565)  

 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นกรอบในการจัดท า ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

 และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล ต าบลนาจะหลวยและการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนา

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้พิจารณาถึง นโยบายของรัฐบาล หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องและการเข้ามา ด าเนินการในพ้ืนท่ี

 ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของหน่วยงานอ่ืน

ดังน้ัน  เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงได้ให้ความส าคัญกับ

โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีอยู่ในแนวทางพัฒนาด้านต่างๆท้ังด้านสาธารณูปโภค สังคม เศรษฐกิจ และการจัดการส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ตามอ านาจหน้าท่ีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

   บทน ำ
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1. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน

1.1  เพ่ือการแสดงถึงเป้าหมาย งบประมาณ รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง

และแสดงถึงระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจน

1.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ันของเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความชัดเจน

ในการปฏิบัติมากข้ึน

1.3  เพ่ือการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงาน ซ่ึงจะท าให้การติดตาม

ประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณ มีความสะดวกข้ึน

1.4  เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการท างาน กับหน่วยงานอ่ืนท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนท่ีของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

1.5  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน

1.6  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.7  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการด าเนินงานและประสิทธิผลแผนพัฒนา

2.  ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม

ท่ีจะมีการด าเนินงานจริงในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนท่ี โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงาน

ในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ

ข้ันตอนท่ี  2  การจัดท าแผนการด าเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ
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ส่วนท่ี  1 บทน า

 -บทน า

 -วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน

 -ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน

 -ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน

ส่วนท่ี  2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

 -บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)

 -บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.2)

ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนด าเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังน้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีประกาศไว้

อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณน้ัน หรือภายในสามสิบวัน

นับแต่ท่ีต้ังงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในปีงบประมาณน้ัน

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน

3.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน

3.1  แผนการด าเนินงาน จะแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและ

แสดงถึงการด าเนินงานจริง ท าให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน

3.2  ท าให้เกิดการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3.3  แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผล เม่ือส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน

3.4  แผนการด าเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารส่วนท้องถ่ินเพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ



5 ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ     

การโยธา

18 100    5,636,000.00 100 กองช่าง

รวม 18 100    5,636,000.00 100

 2.1 แผนงานการศึกษา 2 100       500,000.00 100 กองช่าง

รวม 2 100       500,000.00 100

3. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100       500,000.00 100 ส านักปลัดเทศบาล

รวม       500,000.00

   4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100       500,000.00 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1 100       500,000.00

รวมท้ังส้ิน 22           100.00       7,136,000.00

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย



6 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

1 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนชัย

สุวรรณ หมู่ท่ี 13

โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนชัยสุวรรณ 

หมู่ท่ี13 ขนาดจราจรกว้าง 

๖.๐๐เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐

เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย

กว่า ๒๒๕.๐๐ ลบ.ม. จาหผิด

จราจร คสล.-เขตเทศบาล

164,500.00 ถนนชัยสุวรรณ หมู่ท่ี13 จาก

ผิวจราจร คสล.-เขตเทศบาล

กองช่าง            

ต้ังจ่ายจากเงินจ่าย

ขาดเงินสะสม

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



7 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนเถาว์

ถวิลย์ หมู่ 8

ซ่อมปรับปรุงผิดจราจรด้วยหิน

คลุก ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ท่ี8 

ขนาดผิดจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะยาว 700.00เมตร ปริมาณ

หินคลุกไม่น้อยกว่า210.00 ลบ.ม

 จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 14- 

เขตเทศบาล

137,500.00 ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ท่ี8  

จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 

14- เขตเทศบาล

กองช่าง            

ต้ังจ่ายจากเงินจ่าย

ขาดเงินสะสม



8 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ก่อสร้างผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 6

ก่อสร้างผิวจราจรแฮสฟัลท์ติ

กคอนกรีต ถนนวิสูตรโยธาภิบาล

 6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ท่ี 11 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

ยาว 420.00 เมตร หนา0.04 

เมตร จากถนนกลางเมือง-ถนน

เถาว์ถวิลย์

1,291,000.00 จากถนนกลางเมืองถึงถนน

เถาว์ถวิลย์

กองช่าง           

ต้ังจ่ายจากเงินจ่าย

ขาดเงินสะสม



9 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 

คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน

วิเศษโกสินทร์ หมู่ท่ี7

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า คสล. 

พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษโกสินทร์

 หมู่ท่ี7 ขนาดท่อระบายน้้า 

คสล.  06x1.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 244 เมตร บ่อพัก จ้านวน 13 

บ่อ จาก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล11 - 

สะพานห้วยโลก

487,500.00 ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชน   

ห้วยโลก หมู่ท่ี7  จากแยกถนน

 วิสูตรโยธาภิบาล11 สะพาน

ล้าห้วยโลก

กองช่าง           

ต้ังจ่ายจากเงินจ่าย

ขาดเงินสะสม



10 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยด้วยหินคลุก ซอยศรี

มัน 1 ชุมชนศรีพรหม หมุ่

ท่ี 10

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรผิวจราจร

ด้วยหินคลุก วอยศรีมัน 1 

ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี10 ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาว 320 เมตร 

ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 

64.00 ลบ.ม.จากถนนพลานแก้ว

 - ถนนทางหลวง 2248

42,100.00 ซอยศรีมัน 1 ชุมชนศรีพรหม 

หมู่ท่ี 10 จากถนนพลานแก้ว-

ทางหลวง 2248

กองช่าง



11 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 

คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 14 

ชุมชนหลักเมืองหมู่ท่ี 8

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า คสล. 

พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิ

บาล 14 ชุมชนหลักเมืองหมู่ท่ี8 

ขนาดท่อระบายน้้า คสล.  

0.60.  x1.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 221 เมตร บ่อพัก จ้านวน 

12 บ่อพักจากบ้านนายบุญช่วย 

บุญฤทธิ - ถนนหลักเมือง

443,600.00 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14 หมู่ท่ี

 8 จากบ้าน นายบุญช่วย บุญ

ฤทธ์ิ-ถนนหลักเมือง

กองช่าง



12 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 

คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล ชุมชน

หลักเมือง หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า คสล. 

พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิ

บาล ชุมชนหลักเมือง หมู่ท่ี 8 

ขนาดท่อระบายน้้า คสล.  

0.60x1.00 เมตร ระยะทางยาว 

174 เมตร บ่อพักจ้านวน 17 บ่อ

 จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 10 -

 ภนนวิเชียร

421,000.00 กองช่าง



13 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

8 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหิวคลุก ถนนวิเศษ

โกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม 

หมู่ท่ี 10

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหิว

คลุก ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชน

ศรีพรหม หมู่ท่ี 10 ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาว 580.00 เมตร 

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

116.00 ลบ.ม. จาก ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 1 - เขตเทศบาล

76,400.00 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 - เขต

เทศบาล

กองช่าง



14 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

9 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนพลาน

แก้ว ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี

 10

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหิน

คลุก ถนนพลานแก้ว ชุมชนศรี

พรหม หมู่ท่ี 10 ขนาดผิดจราจร

กล้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 

570 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า 117 ลบ.ม. จากถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 1 - เขตเทศบาล

77,100.00 ถนนพลานแก้ว หมู่ท่ี 10 จาก

ผิวจราจรเดิม - เขตเทศบาล

กองช่าง



15 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

10 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนเวียงชัย

 หมู่ท่ี 12

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหิน

คลุก ถนนเวียงชัย หมู่ท่ี 12 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

 ระยะทางยาว 2,280.00 เมตร 

ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 274

 ลบ.ม.(ช่วงท่ี 1 จากทางหลวง

2248 - เขตเทศบาลด้านทิศ

ตะวันตก) (ช่วงท่ี 2 จากทาง

หลวง 2248 - เขต

190,700.00 ถนนเวียงชัย หมู่ท่ี 12 จาก

ทางหลวง2248 - เขตเทสบาล

(ด้านทิศตะวันตก)

กองช่าง



16 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

11 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนห้วยซัน

ใต้ หมู่ท่ี 12

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหิน

คลุก ถนนห้วยซันใต้ หมู่ท่ี 12 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

 ระยะทางยาว 450.00 เมตร 

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

90.00 ลบ.ม. จากถนนพิรุณถนน

เวียงชัย

59,200.00 ถนนห้วยซันใต้ หมู่ท่ี 12 จาก

ถนนพิรุณ-ถนนเวียงชัย

กอฃช่าง



17 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

12 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 16 ชุมชนหลัก

เมือง หมู่ท่ี 8

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหิน

คลุก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 16 

ชุมชนหลักเมือง หมู่ท่ี 8 ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทางยาว 406.00 เมตร 

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

101.50 ลบ.ม. จากถนนวิสูตร

โยธาภิบาล - ถนนหลักเมือง

66,600.00 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 16 หมู่ท่ี

 8 จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล -

 ถนนหลักเมือง

กองช่าง



18 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

13 ซ่อมปรับปรุงผืวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 2 หมู่ท่ี 12

ซ่อมปรับปรุงผืวจราจรด้วยหิน

คลุก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2 

หมู่ท่ี 12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

4.00 เมตร ระยะทางยาว 

290.00 เมตร ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. จากถนน

ชัยสุวรรณ - ล้าห้วยซัน

38,200.00 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2 หมู่ท่ี 

12  จากถนนชัยสุวรรณ - ล้า

ห้วยซัน

กองช่าง



19 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

14 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนพิรุณ์ 

หมู่ท่ี 12

ด้วยหินคลุก ถนนพิรุณ์ หมู่ท่ี 12

 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาว 1,350.00 

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 270

 ลบ.ม. (ช่วงท่ี 1 จากถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 6 - เขตเทศบาล

ด้ายทิศตะวันตก) (ช่วงท่ี 2 จาก

ถนนวิเชียร - ร่องห้วยซันด้าน

ทิศตะวันออก)

177,800.00 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก

 ถนนพิรุณ์ หมู่ท่ี 12 จ้านวน 2

 ช่วง ช่วงท่ี1จากถนนวิสูตร

โยธาภิบาล6- เขตเทศบาล 

(ด้านทิศตะวันตก) ช่วงท่ี2 

จากถนนวิเชียร - ร่องห้วยซัน 

(ด้านทิศตะวันออก)

กองช่าง



20 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

15 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรผิว

จราจรด้วยหินคลุก ถนน

เลียบฝ่ังห้วยโลก หมู่ท่ี 10

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรผิวจราจร

ด้วยหินคลุก ถนนเลียบฝ่ังห้วย

โลก หมู่ท่ี 10 ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 

600.00 เมตร ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. จาก

ถนนทางหลสงหมายเลข 2248 -

 ถนนพลานแก้ว

79,000.00 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 หมู่ท่ี 

12 จากถนนชัยสุววรณ - ล้า

ห้วยซัน

กองช่าง



21 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

16 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 

ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ท่ี 12

ก่อสร้างผิวจร่จร คสล. ถนน

สุขาภิบาล 1 หมู่ท่ี 12 ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4.00 เมตร ความ

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง

ยาว 480 เมตร (ช่วงท่ี 1 จาก

ถนน คสล.เดิม - ถนนิรุณ 

ระยะทางยาว 290 เมตร) (ช่วงท่ี

 2 จากถนนพิรุณ - 0+190 เมตร

 กม. ระยะทางยาว 190 เมตร)

1,076,800.00 ถนนสุขาภิบาล8  ชุมชนกลาง

เมือง  หมู่ท่ี12

กองช่าง



22 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

17 ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 

คสล.พร้อมบ่อพัก ถนน

วิสูตรโยธาภิบาย ชุมชน

ศรีพรหม หมู่ท่ี10

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า คสล.

พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิ

บาย ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี10 

ขนาดท่อระบายน้้า คสล. 

06x1.00 เมตร ระยะทางยาว 

167 เมตร บ่อพักพัก จ้านวน 17

 บ่อจากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1

 - ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 3

408,000.00 ถนนสวิสูตรยาภิบาล 2 หมู่ 12

 จากถนนชัย สุววณ-ล้าห้วยซัน

กองช่าง



23 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

18 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 

คสล.ถนนเถาว์ถวิล 

ชุมชนห้วยซันเหนือ     

หมูท่ี 13

ก่อสร้างขยาย

ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างข้างละ

 2.00 เมตร ยาว 352 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 704 ตาราง

เมตรพร้อมถมไหล่ทาง เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน      

(พ.ศ.2561-2565) หน้า285 

ล้าดับท่ี 136

399,000.00 จากถนนวิเชียร – ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 12

กองช่าง

รวม 18  โครงการ 5,636,000.00



24 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 ปรับปรุงก้ันห้องเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หลักเมือง

ก้ันห้องเรียนให้มีความเป็น

ระเบียบและมีความพร้อมใน

การจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ จ้านวน 2 

ห้องเรียน

     250,000.00 ศพด.บ้านหลักเมือง กองการศึกษา

2 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบจ้านวน 8

 จุด

250,000.00     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต้าบลนาจะหลวย

กองการศึกษา

รวม 2 โครงการ 500,000.00     

ยุทธศาสตร์ท่ี3 :ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ

 3.1แผนงานการศีกษา



25 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 ก่อสร้างและติดต้ังเคร่ือง

กระจายข่าวแบบไร้สาย

จ้านวน 6 จุด

ก่อสร้างและติดต้ังเคร่ือง

กระจายข่าวแบบไร้สายจ้านวน 

6 จุด

     500,000.00 ภายในเขตเทศบาลต้าบลนา

จะหลวย

งาน

ประชาสัมพันธ์/

ส้านักปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ      500,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี5การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



26 ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้วยการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรีบยร้อย

1 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ้านวน 

16 ชุด(ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานของ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

     500,000.00 ภายในเขตเทศบาลต้าบลนา

จะหลวย

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

500,000.00     

6.1 แผนงานรักษาความสบงภายใน



27 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All 

ln One

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All ln 

One จ ำนวน 1 เคร่ือง(ตำม

เกณฑ์รำคำกลำงคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

23,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

2 โต๊ะผู้บริหำร โต๊ะผู้บริหำร จ ำนวน 2ชุด ชุด

ละ 18,800 บำท(นอกเหนือ

บัญชีครุภัณฑ์

        37,600.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

3 โต๊ะผู้บริหำร โต๊ะผู้บริหำร จ ำนวน 2ชุด ชุด

ละ 26,000 บำท(นอกเหนือ

บัญชีครุภัณฑ์

        26,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



28 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 เก้ำอ้ีผู้บริหำรขนำด 1.เก้ำอ้ีผู้บริหำรขนำดกว้ำง 70

 ซม.ลึก 80 ซม.สูง 114-120 

ซม.จ ำนวน 1 ตัว ตัวละ 

11,900 บำท 2.เก้ำอ้ีท ำงำน

ผู้บริหำรขนำดกว้ำง 65 ซม 

ลึก87 ซม.สูง117-122 ซม 

จ ำนวน ตัวละ5,400

        22,700.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

ส ำหรับประมวลผล  จ ำนวน 1

 เคร่ือง(ตำมเกณฑ์รำคำกลำง

คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์)

22,000.00        ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล



29 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊กส ำหรับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 1 

เคร่ือง (ตำมเกณฑ์รำคำกลำง

คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

        22,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All 

ln One

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All ln 

One จ ำนวน 1 เคร่ือง (ตำม

เกณฑ์รำคำกลำงคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

        23,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

8 โต๊ะท ำงำนผู้บริหำร โต๊ะท ำงำนผู้บริหำร ขนำด

กว้ำง 1.50 เมตร ยำว 60ซม.

จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000 2.

เก้ำอ้ีผู้บริหำร จ ำนวน 2 ตัว 

ตัวละ 3,500

        21,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล



30 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

9 ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือน ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือนขนำด 

80X40X85 ซม.จ ำนวน 1 หลัง

(นอกเหนือบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์

         5,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

10 ตู้เก็บเอกสำรสูง ขนำดกลำงบนโล่ง ขนำด 

80X40X85 ซม.จ ำนวน 1 

หลัก(นอกเหนือบัญชี

มำตรฐำนครุภัณฑ์)

         6,500.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล



31 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

11 ชุดโต๊ะประชุม 12 ท่ีน่ัง ชุดโต๊ะประชุม 12 ท่ีน่ัง 

จ ำนวน 1 ชุด ชุดละ 26,000 

ประกอบด้วย 1.โต๊ะประชุม

ขนำด 1,500X750 ซม.จ ำนวน

 4 ตัว 2.โต๊ะประชุม ขนำด

1,500X750 จ ำนวน 3 ตัว

(นอกเหนือบัญชีมำตรบำน

ครุภัณฑ์)

        26,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

12 เก้ำอ้ีพนักงำน เก้ำอ้ีพนักงำน จ ำนวน 12 ตัว

 ตัวลั 3,800 บำท (นอกเหนือ

บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์)

        45,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

13 ตู้โชว์กระจก ขนำดสูง 

80 ซม. จ ำนวน 1 หลัง 

(นอกเหนือบัญชี

มำตรฐำนครุภัณฑ์)

ตู้โชว์กระจก ขนำดสูง 80 ซม.

 จ ำนวน 1 หลัง (นอกเหนือ

บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์)

9,000.00         ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล



32 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

14 โต๊ะเอนกประสงค์ โต๊ะเอนกประสงค์ จ ำนวน 40

 ตัว (นอกเหนือบัญชี

มำตรฐำนครุภัณฑ์)

      100,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

15 เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

 Multifunction ฉีก

หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

 (Ink Printer)

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

Multifunction ฉีกหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink 

Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

(ตำมเกณฑ์รำคำกลำงคุ

ลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์)

         4,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ค ส ำหรับ

ประมสลผล

โน้ตบุ๊ค ส ำหรับประมสลผล 

จ ำนวน 1 เคร่ือง (ตำมเกณฑ์

รำคำกลำงคุลักษณะพ้ืนบำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

        22,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

17 ตู้เก็บเอกสำรขนำด 20 

ช่อง

ตู้เก็บเอกสำรขนำด 20 ช่อง 

จ ำนวน 3 หลัง(นอกเหนือ

บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์)

        10,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร/

ส ำนัก

ปลัดเทศบำล



33 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

18 จัดซ้ือเต็นท้ำใบ จัดซ้ือเต็นท์ผ้ำใบ ขนำด 4*8 

เมตร พร้อมโครงสร้ำงเหล็ก

      200,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

รวม       624,800.00

1 จัดซ้ืออชดโซฟำรับแขก จัดซ้ือชดโซฟำรับแขก จ ำนวน

 1 ชุด (นอกเหนือบัญชี

มำตรฐำนครุภัณฑ์)

        10,000.00 ส ำนักงำนเทศบำล

ต ำบลนำจะหลวย

งำนพัฒนำชุมชน

และสวดิกำรสัง

คอม/ส ำนัก

ปลัดเทศบำล

2 จัดซ้ือเรือทองแบน จัดซ้ือเรือทองแบน ขนำด 

165ยำวไม่น้อยกว่ำ 517 ซม. 

สู่งไม่น้อยกว่ำ 75 ซม. จ ำนวน

 1 ล ำ

        80,000.00 ส ำนักปลัดเทศบำล งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณ

ภัย

รวม         90,000.00

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน



34 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อ

แข็ง แบบสำย สะพำย 

เคร่ืองยนต์ขนำดไม่

น้อยกว่ำ 1.5 แรงม้ำ 

ปริมำตรกระบอกสูบไม่

น้อยกว่ำ 30 ซีซี พร้อม

ใบมีด

กว่ำ 1.5 แรงม้ำ ปริมำตร

กระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี

 พร้อมใบมีด จ ำนวน 2 เคร่ือง

 รำคำเคร่ืองละ 9,500บำท 

(นอกเหนือบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์)

        19,000.00 ส ำนักงำนเทศบำล

ต ำบลนำจะหลวย

กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองสกัดคอนกรีต

ไฟฟ้ำมีลักษณะดังน้ี

เคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้ำมี

ลักษณะดังน้ี                    

 -ก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ1,500

 w -น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ15กก .

 -มีกล่องเก็บเคร่ือง-

คุณลักษณะ 30 mm.-อัตรำ

กำรกระแทกไม่น้อยกว่ำ 

1.450 ต่อนำที(นอกเหนือ

บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์)

        25,000.00 ส ำนักงำนเทศบำล

ต ำบลนำจะหลวย

กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แผนงำนเคหะและชุมชน



35 แบบ ผ02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 จัดซ้ือโคมไฟส่องสว่ำง 

LEDไฟสำธำรณะ พร้อม

 อุปกรณ์กำรต้ิดต้ังครบ

ชุด

 อุปกรณ์กำรต้ิดต้ังครบชุด

(นอกเหนือบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์)

    1,530,000.00 ภำยในเขตเทศบำล

ต ำบลนำจะหลวย

กองช่ำง

4 เคร่ืองบีบหลอดคอน

เนคเตอร์แบบ H มี

ลักษณะ

เคร่ืองบีบหลอดคอนเนคเตอร์

แบบ H มีลักษณะ

        10,500.00 ภำยในเขตเทศบำล

ต ำบลนำจะหลวย

กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 เล้ือยยนต์           

(เคร่ืองโซ่ยนต์)

เล้ือยยนต์           (เคร่ืองโซ่

ยนต์)ขนำดไม่เกิน 1 แรงม้ำ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

         7,500.00 เทศบำลต ำบลนำจะ

หลวย

กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

24 เล้ือยวงเดือนไฟฟ้ำ เล้ือยวงเดือนไฟฟ้ำ(แบบถือ) 

ขนำด 8 น้ิว (นอกเหนือบัญชี

ครุภัณฑ์)

         6,400.00 เทศบำลต ำบลนำจะ

หลวย

กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม     1,598,400.00




