
                                                     
แผนการด าเนินงาน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี
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ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  แผนการด าเนนิงานใหจ้ัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วัน
ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหนว่ยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนนิการในพื้นที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปงีบประมาณนัน้

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนนิการจัดท าแผนการด าเนนิงาน ประจ าป ีพ .ศ. 2564 เพื่อเปน็เคร่ืองมือส าคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งยังเปน็
เคร่ืองมือในการติดตามการด าเนนิงานและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย  แผนการด าเนนิงานจะก าหนดรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนนิการในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา มีที่มาจาก

1.งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีองเทศบาลต าบลนาจะหลวย (รวมทั้งเงินอุดหนนุที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
อุดหนนุใหห้นว่ยงานอื่นด าเนนิการ)

2.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยด าเนนิการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหนว่ยงาน ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค หรือหนว่ยงานอื่นๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
4.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอื่น ๆ ท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยพิจารณาประสานการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด
การจัดท าแผนการด าเนนิงาน  ประจ าป ีพ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยฉบบันี ้ด าเนนิการตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ 3)  
พ.ศ. 2561  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (พ.ศ.2561-2565) และเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ.2564 เปน็กรอบในการจัดท า ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้พิจารณาถึง
นโยบายของรัฐบาล หนว่ยราชการท่ีเกี่ยวข้องและการเข้ามา ด าเนนิการในพื้นที่ของหนว่ยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ดังนัน้  เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงได้จัดท าแผนการด าเนนิงานประจ าป ีพ.ศ. 2564 ซ่ึงได้ใหค้วามส าคัญกับ
โครงการ/กิจกรรม ที่มีอยู่ในแนวทางพัฒนาด้านต่างๆทั้งด้านสาธารณูปโภค สังคม เศรษฐกิจ และการจัดการส่ิงแวดล้อม 
เพื่อปฏบิติัภารกิจ ตามอ านาจหนา้ที่ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

   บทน า
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1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน
1.1  เพื่อการแสดงถึงเปา้หมาย งบประมาณ รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนนิการจริง

และแสดงถึงระยะเวลาด าเนนิการท่ีชัดเจน
1.2  เพื่อเปน็แนวทางในการด าเนนิงานในปงีบประมาณนัน้ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความชัดเจน

ในการปฏบิติัมากขึ้น
1.3  เพื่อการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนนิงาน ซ่ึงจะท าใหก้ารติดตาม

ประเมินผลเมือ่ส้ินปงีบประมาณ มีความสะดวกขึ้น
1.4  เพื่อใหเ้กิดการประสานและบรูณาการท างาน กับหนว่ยงานอื่นที่จะเข้ามาด าเนนิการในพื้นที่ของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย
1.5  เพื่อเปน็เคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
1.6  เพื่อควบคุมการด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.7  เพื่อเปน็เคร่ืองมือในการติดตามผลการด าเนนิงานและประสิทธิผลแผนพัฒนา

2.  ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม
ที่จะมีการด าเนนิงานจริงในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนว่ยงานอื่นจะเข้ามาด าเนนิการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหนว่ยงาน
ในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนนิงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ แบบบรูณาการ

ขั้นตอนท่ี  2  การจัดท าแผนการด าเนนิงาน
คณะกรรมการสนบัสนนุ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย หนว่ยราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานอื่นๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนนิงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใ่หส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนนิงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนท่ี  1 บทน า
 -บทน า
 -วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน
 -ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน
 -ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน

ส่วนท่ี  2 บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 -บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
 -บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.02)
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 - บญัชีครุภณัฑ์ /งบประมาณ (ผด.02/1)
ขั้นตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนด าเนนิงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนนิงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเปน็แผนการด าเนนิงาน ทั้งนีใ้หป้ดิประกาศแผนการด าเนนิงานภายในสิบหา้วัน นบัแต่วันที่ประกาศไว้
อย่างนอ้ยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน
แผนการด าเนนิงานจัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงีบประมาณนัน้ หรือภายในสามสิบวัน

นบัแต่ที่ต้ังงบประมาณด าเนนิการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหนว่ยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนนิการในพื้นที่ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในปงีบประมาณนัน้

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนนิงานเปน็อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น
3.ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน

3.1  แผนการด าเนนิงาน จะแสดงถึงเปา้หมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการด าเนนิงานจริง ท าใหเ้ปน็แนวทางในการด าเนนิงานในปงีบประมาณนัน้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความชัดเจนในการปฏบิติัมากขึ้น

3.2  ท าใหเ้กิดการประสานและบรูณาการท างานกับหนว่ยงานที่จะเข้ามาด าเนนิงานในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3  แผนการด าเนนิงานจะท าใหก้ารติดตามและประเมินผล เมือ่ส้ินปงีบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.4  แผนการด าเนนิงานจะเปน็เคร่ืองมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ



5 แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ     
การโยธา

9 81.82       2,539,000.00 60.73 กองช่าง

1.2 แผนงานไฟฟ้าและถนน 1 9.09       1,592,000.00 38.08 กองช่าง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 9.09            50,000.00 1.20 กองช่าง

รวม 11 100.00       4,181,000.00 100.00

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 20.00            10,000.00 8.33 ส านักปลัดเทศบาล

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

4 80.00          110,000.00 91.67 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 5 100.00          120,000.00 100.00

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 10.00          460,000.00 2.42 ส านักปลัดเทศบาล

3.2 แผนงานการศึกษา 11 27.50       7,117,603.00 37.41 กองการศึกษา

3.3 แผนงานสาธารณสุข 7 17.50          364,000.00 1.91 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 7.50          110,000.00 0.58 ส านักปลัดเทศบาล

3.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม
และนันทนาการ

11 27.50          930,000.00 4.89 กองการศึกษา

3.6 แผนงานงบกลาง 4 10.00      10,046,400.00 52.80 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 40 100.00      19,028,003.00 100.00

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเทีย่ว



6 แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 100.00       1,838,000.00 95.33 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 100.00            90,000.00 4.67 กองช่าง

รวม 7 100       1,928,000.00 100

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8          100.00          203,000.00              65.91 ส านักปลัดเทศบาล

5.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4          100.00          105,000.00              34.09 กองคลัง

รวม 12          100.00          308,000.00            100.00

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5            83.33 325,000.00              86.67 ส านักปลัดเทศบาล

6.2 แผนงานงบกลาง 1            16.67            50,000.00                0.19 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 6          100.00          375,000.00            100.00

รวมทัง้สิ้น 69         100.00     25,940,003.00           100.00

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



7 แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1          100.00 24,600.00              17.28 ส านักปลัดเทศบาล
2.แผนงานสาธารณสุข 1          100.00            26,300.00              18.47 ส านักปลัดเทศบาล
3.แผนงานเคหะและชุมชน 4          100.00            91,500.00              64.26 กองช่าง

รวม 2          100.00          142,400.00            100.00
รวมทัง้สิ้น 15         100.00         142,400.00           100.00

บัญชีครุภัณฑ์



หนา้
ส่วนที่  1 บทน า 2-4

 -บทน า
 -วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน
 -ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน
 -ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน

ส่วนที่  2 บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 5-7
 -บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
 -บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.2)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8-13
  1.2 แผนงานไฟฟ้าและถนน 14-16
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 17
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว 18
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 18
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19-22

23
23-31

32-47

48-54

55-57

58-67

68-71
72
72-78
79

79-91

สารบัญ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  3.2 แผนงานการศึกษา

  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

  3.7 แผนงานงบกลาง

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

  3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนการ

  3.3 แผนงานสาธารณสุข

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



92

92-97

98-99

100

100

101
ภาคผนวก 3. แผนงานเคหะและชุมชน 102-105

ประกาศใช้แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

บญัชีครุภณัฑ์ แบบ ผด.02/1

   6.2 แผนงานงบกลาง

2. แผนงานสาธารณสุข

   6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบยีบชุมชน สังคม  และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป



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.

1 ค่าจ้างด าเนินงานอัน
เกี่ยวเนื่องในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง /ค่าจ้าง
ออกแบบ/ค่าวศิวกรรับรอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างออกแบบ/ค่า
วศิวกรรับรอง  หรือค่าใช้จ่ายใน
การจ้างด าเนินงานอันเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง หรือ ค่าจ้าง
ออกแบบ/ค่าวศิวกรรับรอง ใน
งานส ารวจออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้าง กรณีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีความ
จ าเปน็ต้องจ้างเอกชนด าเนินงาน
โครงการหรือการปฏบิติังาน
ตามหน้าที่ปกติขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น   - เปน็ไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
1 หน้า 295 ล าดับที่ 9

20,000.00 กองช่าง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

กองช่าง

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 การบริหารจัดการกิจการ
งานช่างเพื่อการบริการ   
เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่าK)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้(ค่า K)197428

50,000.00 กองช่าง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางวสูิตรโยธาภบิาล 
ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวิสูตร
โยธาภบิาล ชุมชนหลักเมอืง  หมู่ที่ 
8  จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล 14 –
 กม.ที่ 0+215 หมู่ที่ 8 ขนาดผิว
จราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 860 
ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน   
ท1-01)
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หนา้ 43-44 ล าดับที่ 1

498,000.00 จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล 14
 – กม.ที่ 0+215

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
วเิศษโกสินทร์ หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
วเิศษโกสินทร์ หมู่ที่ 10 จาก
ถนนทางหลวงหมายเลข2248 –
 ถนนวสูิตรโยธาภบิาล1(ฝ่ังด้าน
วดัศรีพรหม) หมู่ที่ 10 ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 2.00 เมตร 
ระยะทาง 659 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,318 ตารางเมตร ดินถมไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบมาตรฐาน ท1-01)
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 1 หน้า 139 ล าดับที่ 9

763,000.00  จากถนนทางหลวงหมายเลข
2248 – ถนนวสูิตรโยธาภบิาล
1(ฝ่ังด้านวดัศรีพรหม) หมู่ที่ 10

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กลางเมือง หมู่ที่ 11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กลางเมือง หมู่ที่ 11 จากโรงน้ า
ด่ืมปอ๊ปซ่า –  กม.ที่ 0+215 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 ผิว
จราจรกวา้งข้างละ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 860
 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01)
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 7 ล าดับที่ 1

498,000.00 จากโรงน้ าด่ืมปอ๊ปซ่า –  กม.ที่
 0+215 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่
 11

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6 ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร
เดิม ถนนนิเวศน์ ชุมชน
หว้ยซันเหนือ  หมู่ที่ 13

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนน
นิเวศน์ จากสะพาน คสล. – 
ถนนวเิชียร 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 169.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกวา้ง 8.00 
เมตร ระยะทาง 45.0 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 1,036.00 ตารางเมตร ดิน
ถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 8 ล าดับที่ 4

710,000.00 จากถนนกิ่งพงษษ์า-ถนนเถาว์
ถวลิย์

กองช่าง

รวม  6  โครงการ 2,539,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า 
คสล. พร้อมบอ่พกั ถนน
สุขาภบิาล2 หมู่ที่ 12

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พกั 
ถนนสุขาภบิาล2 หมู่ที่ 12 จาก
ถนนทางหลวงหมายเลข2248 –
 ฉางข้าว ขนาดทอ่ระบายน้ า 
คสล. 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
400 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
ทอ้งถิ่น)
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 47 ล าดับ
ที3่

845,000.00 จากถนนทางหลวงหมายเลข
2248 – ฉางข้าว

กองช่าง

1.2 แผนงานไฟฟ้าและถนน



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล3 หมู่ที่ 11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 3 หมู่ที่ 11 จากถนน
ทางหลวงหมายเลข2248 – 
ถนนวสูิตรโยธาภบิาล8 ขนาดผิว
จราจรกวา้งข้างละ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 108 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 432
 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01)
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 11 ล าดับที่
 3

250,000.00 จากถนนทางหลวงหมายเลข
2248 – ถนนวสูิตรโยธาภบิาล8

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนหว้ยโลก1
 หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหว้ย
โลก 1 หมู่ที่ 7 จากถนนหว้ยโลก
 2 – กม.ที0่+208 ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 208 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 832
 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01)
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 45 ล าดับที่
 2

497,000.00  จากถนนหว้ยโลก 2 – กม.ที่
0+208

กองช่าง

รวม 3  โครงการ 1,592,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 ปรับปรุงสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ      
(สวนสวรรค์)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ(สวนสวรรค์) 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 เช่น 
 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ
 ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
 - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 1 หน้า 287  ล าดับที่ 1

50,000.00 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
(สวนสวรรค์) ชุมชนกลางเมือง
หมู่ที่ 11

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 50,000.00

   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับ “พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ศ.2540”

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
กิจกรรม ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
จ านวนผู้เข้าร่วม  200 คน-
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 2 หน้า 302 ล าดับที่ 1

10,000.00       ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ 10,000.00       

2.ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ 
และการทอ่งเที่ยว

      2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

     2.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

1 ฝึกอาชีพใหก้ับประชาชน
หลักสูตร "การท าขนม"

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพใหก้ับ
ประชาชนหลักสูตร “การท า
ขนม” (ขนมสอดไส้ ขนมต้ม 
สังขยา วุน้กะทสิด สาคูไส้หม)ู 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง 
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
 กิจกรรม 1.ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วม 
จ านวน 200 คน -เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 306  
ล าดับที่ 3

       40,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 ฝึกอาชีพใหก้ับประชาชน 
หลักสูตร “การท าบรรจุ
ภณัฑ์”

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพใหก้ับ
ประชาชนหลักสูตร “การท า
บรรจุภณัฑ์” เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่ง ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ          
 ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
 กิจกรรม ฝึกอบรมใหค้วามรู้
ผู้เข้าร่วมจ านวน 70 คน          
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 307  
ล าดับที่ 4

       20,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ฝึกอาชีพใหก้ับประชาชน 
หลักสูตร “เพาะเหด็”

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพใหก้ับ
ประชาชนหลักสูตร “เพาะเหด็” 
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง 
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 
ฯกิจกรรม 1.ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วม
จ านวน 70 คน 2.ฝึกปฏบิติั
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 305  
ล าดับที่ 2

       30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 ฝึกอาชีพใหก้ับประชาชน 
หลักสูตร “เล้ียงกบ”

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพใหก้ับ
ประชาชนหลักสูตร “เล้ียงกบ” 
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์     
 ค่าวทิยากร  ค่าอาหาร          
 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
 ฯลฯ    กิจกรรม  1.ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วม 70 คน 2.การสาธติ
วธิกีารเล้ียงกบ              -
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 304  
ล าดับที่ 1

       20,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 4 โครงการ      110,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 จัดงานพระราชพธิวีนั
คล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่9

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพระราชพธิวีนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่9 เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร       
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ  
กิจกรรม 1.ท าบญุตักบาตรเพื่อ
ถวายเปน็พระราชกุศล 2.พธิี
ถวายเคร่ืองราชสักการะ  
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตจร์ที่
 3 หน้า 311 ล าดับที่ 3

50,000.00 บริเวณหน้าที่วา่อ าเภอ
นาจะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล

         3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 วนัปยิมหาราช จัดงานพธิี
บ าเพญ็กุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึกเนื่องในวนั
คล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
พธิบี าเพญ็กุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เช่น ค่า
ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร  
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ  
กิจกรรม   1. พธิที าบญุตักบาตร
 2.พธิวีางพวงมาลาและการ
ถวายบงัคม 3.พธิจีุดเทยีนเพื่อ
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ
 ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น          
 (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 319 ข้อ 7

50,000.00 บริเวณหน้าที่วา่อ าเภอ
นาจะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 จัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ 
เช่น ค่าจัดท าโล่หพ์อ่ดีเด่นใหก้ับ
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเปน็พอ่
ดีเด่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธเ์งินรางวลั
การแสดง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
    ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ 
โดยประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วน
ร่วม เข้าร่วมกิจกรรมวนัพอ่
แหง่ชาติ ปลีะ 500 คน  กิจกรรม 
1.ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล         2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
ชุมชนเทศบาล จ านวน 7 ชุมชน ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 309 ข้อ 1

50,000.00 บริเวณหน้าที่วา่การอ าเภอ
นาจะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 จัดงานวนัแม่แหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าจัดท าโล่หแ์ม่ดีเด่นใหก้ับผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกเปน็แม่ดีเด่น 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์เงินรางวลัการ
แสดง ค่าจัดหาพลุ ค่าจัดหา
เทยีนเพื่อจุดเทยีนชัยถวาพระพร
 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
กิจกรรม 1.ท าบญุตักบาตรถวาย
เปน็พระราชกุศล 2.ปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ในเขตชุมชนเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน 3.พธิถีวาย
เคร่ืองราชสักการะและจุดเทยีน
ชัยถวายพระพรชัยมงคลตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565)          
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 310 
ล าดับที่ 2

50,000.00 บริเวณหน้าที่วา่การอ าเภอ
นาจะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 จัดงานวนัคล้ายวนั     
พระราชสมภพสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หวั  มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูรรัชกาลที่10

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานเนื่องในวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร   รัชกาลที่10 เช่น    
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร
 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
กิจกรรม 1.ท าบญุตักบาตรถวาย
เปน็พระราชกุศล 2.ปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ในเขตชุมชนเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน 3.พธิถีวาย
เคร่ืองราชสักการะและจุดเทยีน
ชัยถวายพระพรชัยมงคล          
 ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น      
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  
 ที่ 3 หน้า 311 ข้อ 3

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

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6 วนัพระบาทสมเด็จพระ
พทุธยอดฟา้จุฬาโลก
มหาราชและวนัที่ระลึกถึง
มหาจักรีบรมราชวงศ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวนัพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟา้จุฬาโลก
มหาราชและวนัที่ระลึกถึงมหา
จักรีบรมราชวงศ์ เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าจัดนิทรรศการ
 ค่าพธิทีางศาสนา ค่าอาหาร   
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ  
กิจกรรม1.พธิถีวายเคร่ืองราช
สักการะ    (พานพุ่มดอกไม้สด)
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 315 ล าดับที่ 5

50,000.00 บริเวณหน้าที่วา่การอ าเภอ
นาจะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7 วนัฉัตรมงคล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวนัฉัตรมงคลเช่น ค่า
ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าพธิทีางศาสนา 
ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
-เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการ
เบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 กิจกรรม   
1.พธิถีวายพระพรชัยมงคล
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 317 ล าดับที่ 6

50,000.00 บริเวณหน้าที่วา่การอ าเภอ
นาจะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานบริหารงาน
ทั่วไป/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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

8 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี  เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าจัดนิทรรศการ
 ค่าพธิทีางศาสนา ค่าอาหาร    
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
กิจกรรม 1.ท าบญุ ตักบาตร
ถวายเปน็พระราชกุศล 2.
ปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขตชุมชน
เทศบาล จ านวน 7 ชุมชน 3.  
พธิถีวายเคร่ืองราชสักการะและ
จุดเทยีนชัยถวายพระพรชัย
มงคล  -เปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 322 
ล าดับที่ 8

70,000.00 บริเวณหน้าที่วา่การอ าเภอ
นาจะหลวย หอประชุม     
ที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานที่เหมาะสมตามที่
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

งานบริหารงาน
ทั่วไป/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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

9 ธรรมะพฒันาจิตใจสาน
สายใยชุมชน "สร้าง
วฒันธรรมสุจริต ตามวถิี
พทุธ"

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการธรรมะพฒันาจิตใจสาน
สายใยชุมชน(สร้างวฒันธรรม
สุจริต ตามวถิีพทุธ)เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการฯ กิจกรรม 1.รับ
ฟงัธรรมเทศนาจากพระสงฆ์  2.
ฝึกปฏบิติัธรรมตามแนวทางสติ
ปฏัฐาน 4  3.สวดมนต์ท าวตัร
เช้า - เย็น

20,000.00 หอ้งประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยตามที่
ก าหนดตามความเหมาะสม

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 9 โครงการ 460,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 อาหารกลางวนั โรงเรียน
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)
 ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวนั โดยจัดสรร
ส าหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ป ีใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม จ านวน 
149 คนอัตรามื้อละ 20 บาท 
ต่อคนจ านวน 245 วนั เปน็เงิน 
730,100 บาท เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 329 
ล าดับที่ 1

818,300.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา

              3.2 แผนงานการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
(รายหวั) ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(รายหวั)
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน(รายหวั)ส าหรับ
เด็กเล็ก ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นหลักเมืองและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ในวดัศรีพรหม 
จ านวน 149 คน   รายหวัละ 
1,700 บาท-เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 332  
ล าดับที่ 3

283,900.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)  
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก(ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวยั(อาย3ุ-5ป)ี ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล          
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในวดัศรีพรหม 
จ านวน167 คน  กิจกรรม
พฒันาผู้เรียน                       
  -ปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  
 ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3

33,400.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)  
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวยั(อาย3ุ-5ป)ี ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในวดัศรีพรหม 
จ านวน 167 คน  -เปน็ไป   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  
 ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3

33,400.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)  
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กค่าเคร่ืองแบบเรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวยั(อาย3ุ-5ป)ี ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในวดัศรีพรหม 
จ านวน 167 คน  -เปน็ไป   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  
 ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3

50,100.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)  
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน จัดสรร
ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ป ีในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ ในวดัศรีพรหม จ านวน 
167 คน อัตราคนละ 430 บาท 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล นาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวดัศรี
พรหม จ านวน 167 คน  -
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ 
  ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3

71,810.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม)
 ส าหรับเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก 
ตามรายการ ดังนี้
1. เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถัมถ)์ จ านวน 851
 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน  
260 วนั 
2. เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม) โดยจัดสรรส าหรับเด็กเล็ก
อายุ 2-5 ป ีในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวดัศรีพรหม จ านวน 167 คน 
คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 
วนั  -เปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 333   
ล าดับที่ 4

1,950,693.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

8 อาหารกลางวนั โรงเรียน
นาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ)์
(อุดหนุนโรงเรียน        
นาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ)์)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
โรงเรียนนาจะหลวย        
(กรป.กลางอุปถัมภ)์
ตามโครงการอาหารกลางวนั 
จ านวน 851 คน คนละ 
20 บาท จ านวน 260 วนั เปน็
เงิน 3,144,000 บาท  และต้ัง
งบประมาณการส าหรับเด็ก
นักเรียนที่เข้าเรียนระหวา่ง
ปงีบประมาณ จ านวน 40 คน    
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 348 
ล าดับที่ 13

3,404,000.00  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.
กลางอุปถัมภ)์

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

9 การจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวนัเด็ก เช่น 
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์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
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น      
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 
3 หน้า 335  ล าดับที่ 5

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

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

10 แข่งขันทกัษะวชิาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการแข่งขันทกัษะ
วชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั เช่น 
ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯเปน็ไปกิจกรรม 1. การ
แข่งขันกีษา 2.การปั้นดินน้ ามัน 
3.การวาดภาพระบายสี           
 4.การร้อยลูกปดั ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น               
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 338 ล าดับที่ 8

10,000.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

11 ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้ง
ภายในและภายนอก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
ทั้งภายในและภายนอกศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย                  
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่
3หน้าที3่45ล าดับที1่0

140,000.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

12 ก่อสร้างอาคารที่พกั
ส าหรับผู้ปกครอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างอาคารที่พกั
ส าหรับผู้ปกครองศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหลักเมือง สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(เปน็ไปตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)-เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่3หน้าที1่5

100,000.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมือง

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

13 อบรมปอ้งกันภยัภายใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมปอ้งกัน
ภยัภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
ค่าอาหารวา่ง ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการฯ                  
กิจกรรม  1. ฝึกอบรมใหค้วามรู้
ใหก้ับครูและผู้ปกครอง จ านวน 
200 คน                            
 - เปน้ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 หน้า 19

10,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

14 หอ้งเรียนวยัเก๋า วยัทนี 
วยัละอ่อน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการหอ้งเรียนวยัเก๋า วยัทนี
วยัละอ่อน เช่น 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่าย
ในพธิเีปดิ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที่  ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯ 
กิจกรรม 1.กิจกรรมทบทวน
บทบาทสภาเด็ก 2.กิจกรรม
สร้างสายใยครอบครัว            
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 378  
ล าดับที่ 13

10,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(หลังเก่า)

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

15 เรียนรู้สู่โลกกวา้งของเด็ก
ปฐมวยัและผู้ปกครอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเรียนรู้สู่โลก
กวา้งของเด็กปฐมวยัและ
ผู้ปกครอง เช่น ค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าอาหารวา่ง ฯลฯ
กิจกรรม 1.อบรมใหค้วามรู้
ผู้ปกครอง/ครู/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 130 คน 2.
กิจกรรมเรียนรู้นอกหอ้งเรียน
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  
  ที่ 3 หน้า 343   ล าดับที่ 9

70,000.00 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

16 To Be Number One เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการTo Be Number One 
เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร      
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
 ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่  ฯลฯ
 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ           
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ 
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการ-เปน็ไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
พ.ศ. 2557
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 379   
ล าดับที่ 14

10,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(หลังเก่า)

กองการศึกษา

รวม 16 โครงกร 7,117,603.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 ปอ้งกันโรคระบาดในสัตว์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปอ้งกันโรคระบาดใน
สัตว ์ได้แก่ ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ เช่น วคัซีนหรือน้ ายา
เคมี น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง
 หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง
 จุกต่างๆ ปนูขาว ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการฯ กิจกรรม1.ฝึกอบรม
ใหค้วามรู้  2.จัดซ้ือน้ ายาเคมี     
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 356 ล าดับที่ 5

30,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสาธารณสุข



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 ปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อ ได้แก่ ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ เช่น วคัซีนหรือน้ ายา
เคมี น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง
 หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง
 จุกต่างๆ ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการฯ-เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น   1.อบรมให้
ความรู้ 2.จัดซ้ือน้ ายาเคมี       
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  
  ที่ 3 หน้า 357 ล าดับที่ 6

30,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนัขบา้

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 
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 354-355 ล าดับที่ 4

9,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก
และโรคไข้มาลาเรีย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปอ้งกันไข้เลือดออก
และไข้มาลาเรีย ได้แก่ ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ เช่น ค่าจัดหา/ค่า
จัดซ้ือทรายอะเบต ค่าจัดซ้ือ
น้ ายาเคมีพน่หมอกควนั ฯลฯ
กิจกรรม  1.พน่หมอกควนั      
2.แจกทรายอะเบต 3. ท าลาย
แหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย           
4.ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้การ
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก          
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 350 ล าดับที่ 1

80,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 7 ชุมชน  
ส าหรับการด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชน
2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน
3) โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชน 
กิจกรรม 1.ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
2.ส่งเสริมด้านโภชนาการ
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 388-389  ล าดับที่ 6

140,000.00 ชุมชนหว้ยโลก            
ชุมชนหลักเมือง 1        
ชุมชนหลักเมือง 2        
ชุมชนศรีพรหม            
ชุมชนกลางเมือง             
ชุมชนหว้ยซันใต้                
ชุมชนหว้ยซันเหนือ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6 สัตวป์ลอดโรค           
คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนัขบา้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั  จากโรคพษิสุนัขบา้ 
เพื่อด าเนินการในการจัดหา/
จัดซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งและค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บวคัซีนตามระบบลูกโซ่
ความเย็น(Cold Chain)  เพื่อ
ปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัข
บา้ ตัวละ 30 บาท โดยเปน็การ
ต้ังจ่ายใกล้เคียงฐานข้อมูลตาม
จ านวนสุนัขและแมวใน
ปงีบประมาณที่ผ่านมาจ านวน 
1,700 ตัว -เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 354-355 ล าดับที่ 4

65,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหารสด 
ร้านอาหาร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร สด 
ร้านอาหาร เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ตามโครงการ ฯ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าของที่
ระลึก ฯลฯรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ 
กิจกรรม 1.ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
2.ศึกษาดูงานเปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 351 ล าดับที่ 2

10,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 7 โครงการ 364,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ใน 3
 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภยั 
2) ด้านการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้า 360 ล าดับที่ 4

50,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย(หลังเก่า)

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

  3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล      
นาจะหลวย กิจกรรม การ
ใหก้ารสงเคราะหด้์าน
คุณภาพชีวติของประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
กิจกรรม:การใหก้ารสงเคราะห์
ด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 
โดยเปน็การใหค้วามช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ปว่ยเร้ือรังและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับ
ความเดือดร้อน-เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 360   
ล าดับที่ 3

10,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสัวสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 จัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุ
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ  
และประชาสัมพนัธก์ารจัด
กิจกรรม
ใหผู้้สูงอายุเข้าร่วมเปา้หมาย 
800 คน  กิจกรรม 1.ท าบญุตัก
บาตร 2. รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ 3.
อบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุด้าน
การดูแลสุขภาพ 4.ประกวดการ
แสดงพื้นบา้นผู้สูงอายุ          
5.กิจกรรมสันทนาการ          
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า360  ข้อ 3

50,000.00 สนามหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) 
หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม   3  โครงการ 110,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 จัดงานประเพณี
วนัออกพรรษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
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 นางฟ้า 5.พระสงฆ์ออกรับ
บิณฑบาต
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 370 ล าดับที่ 6

30,000.00 จุดเร่ิมต้น ณ บริเวณถนนวสูิตร
โยธาภบิาล 8 - หน้าที่วา่การ
อ าเภอนาจะหลวย

กองการศึกษา

           3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
ประกวดกระทงหน่วยงาน ประกวด
กระทงชุมชน เงินรางวัลประกวด
กระทงค่าจัดท าโล่ห์ส 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
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 634 ล าดับที่ 1

150,000.00 บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าหว้ยซัน
หมู่ที่ 12 หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์    
ค่าวสัดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 
ค่าจ้างเหมาขบวนแห ่ฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
 ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ  
กิจกรรม 1.จัดขบวนแหฮี่ตสิบ
สองคองสิบส่ี 2.จัดซุ้มแสดง
นิทรรศการพระกรณียกิจ -
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 380

100,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ
นาจะหลวยหรือตามที่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 จัดการแข่งขันกีฬาไทย
ส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาล
ต้านยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลต้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วย
รางวัลเงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร 
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯจัดการแข่งขันกีฬาไทย    
ส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้าร่วม
กิจกรรม เป้าหมายจ านวน     2,500 
คน มีทีมที่เข้าร่วม แข่งขัน 8 ทีม 
กิจกรรม  การแข่งขันกีฬาสากลและ
กีฬาพื้นบ้านตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 376 ล าดับที่ 11

150,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ
นาจะหลวยหรือตามที่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 จัดงานประเพณีวนัขึ้น    
 ปใีหม่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์
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 ี                
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น       
(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 371 
ล าดับที่ 7

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

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6 จัดการแข่งขัน
กีฬาภจูองคัพ 
ต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภจูองคัพต้านยาเสพติด เช่น 
ค่าถ้วยรางวลั เงินรางวลั 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ภจูองคัพต้านยาเสพติด 
เปา้หมายจ านวนทมีประเภท
ประชาชนทั่วไป 9 ทมี ประเภท
ประชาชนภายใน 14 ทมี 
กิจกรรม 1.การแข่งขันฟตุบอล
ประเภททั่วไปภายในเขตอ าเภอ
นาจะหลวยและอ าเภอใกล้เคียง
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า 375 ล าดับทึ่ 10

150,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ
นาจะหลวยหรือตามที่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7 จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดประกวด
ขบวนแห่สงกรานต์ เงินรางวัล
ประกวดขบวนแห่ ค่าจัดท าโล่ห์
ส าหรับผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ 
จัดกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์  
เงินรางวัลประกวดนางงามสงกรานต์ 
ค่าขันน้ าพานรอง   ค่าสายสะพาย  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ประกวดขบวนแห่ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินนางงามสงกรานต์
 ค่าจัดสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯและ
ประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมปีละ 700 คน 
กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร             
 2.จัดประกวดเทพีสงกรานต์           
3.จัดประกวดขบวนฟ้อนร า            
 4.จัดประกวดขบวนแห่รถบุพชาติ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 365 ล าดับที่ 1

150,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ
นาจะหลวยหรือตามที่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

8 จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานประเพณีบญุบั้ง
ไฟ เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์
เงินรางวลัประกวดขบวนแหเ่อ้
บั้งไฟ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินประกวด
ขบวนแหเ่อ้บั้งไฟ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯ 
กิจกรรม ประกวดขบวนแห่
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 
3  หน้า 366 ล าดับที่ 3

50,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
(หลังเก่า)และบริเวณที่ดิน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย    
หมู่ที่ 12 หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
เปน็สถานที่เหมาะสมจัด
กิจกรรม

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

9 จัดท าต้นเทยีนพรรษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เช่น    
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ตาม โครงการ ฯ 
ค่าที่พกั ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง   
ค่าวสัดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 
ค่าจ้างเหมาจัดท าต้นเทยีนเข้า
ร่วมงานแหเ่ทยีนระดับจังหวดั  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ
และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมงานแห่
เทยีนพรรษาจังหวดั
อุบลราชธานีปลีะ 700 คน
กิจกรรม 1.จัดท าต้นเทยีน
พรรษา 2.การแสดงดนตรี
พื้นเมือง     3.ส่งเสริมการ
เรียนรู้การแกะสลักต้นเทยีน
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 
3 หน้า 457 ล าดับที่ 5

50,000.00 จัดท าและประดับตกแต่ง
ต้นเทยีนพรรษา ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด และ
เข้าร่วมงานขบวนแหบ่ริเวณ
รอบทุ่งศรีเมือง
จังหวดัอุบลราชธานี

กองการศึกษา



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

10 จัดงานประเพณีวนั
เข้าพรรษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานประเพณีวนั
เข้าพรรษา เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร       
ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
ฯลฯ   กิจกรรม 1.ท าบญุตัก
บาตร 2.เวยีนเทยีน 3.ประกวด
ต้นเทยีนขนาดเล็กของชุมชน,
หน่วยงานราชการ 4. แหเ่ทยีน
พรรษาของชุมชนเพื่อถวาย
พระภกิษสุงฆ์เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น            
(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที่ 3  หน้า 367 ล าดับที่ 4

70,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ
นาจะหลวยหรือตามที่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

กองการศึกษา

รวม 10 โครงกร 930,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 จ่ายเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย                

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทนุ
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 3 หน้า387 ล าดับที่ 1

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

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

           3.6 แผนงานงบกลาง



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 สร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอาย(ุเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย)ุ

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  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 381 ล าดับที่ 1

7,348,800.00 ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 เสริมสร้างสวสัดิการทาง
สังคมใหแ้ก่ผู้พกิารและ
ทพุพลภาพ

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะห์
ใหแ้ก่ผู้พกิารที่มีภมูิล าเนาใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ตามบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพกิารของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ใน
อัตราเบี้ยความพกิารที่ควรได้รับ
ตามสิทธ ิจ านวน 187  คน     
จึงต้ังไวเ้พื่อจ่ายเงินเบี้ยความ
พกิาร คนละ 800 บาท          
ต่อเดือนจ านวน 12 เดือน     
เปน็เงิน 2,371,200 บาท 

2,361,600.00 ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 สนับสนุนการจัด
สวสัดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหใ์หแ้ก่
ผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์รับรองและ
ท าการวนิิจฉัยแล้วรวมทั้งต้อง
เปน็บคุคลที่มีภมูิล าเนาในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
มีรายได้ไม่เพยีงพอแก่การยังชีพ
 หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้
อุปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ 
จึงต้ังไวใ้หไ้ด้รับเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์  
จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท
 จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 
156,000 บาท 

156,000.00 ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม  4 โครงการ 10,046,400.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบล      
นาจะหลวย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
 ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯ กิจกรรม  ปรับปรุง
ภมูิทศัน์ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 6 
ชุมชน - เปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 397 
ล าดับที่ 7

50,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองช่าง

      4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล     

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
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 4 หน้า 400  ล าดับที่ 10 
(โครงการย่อยที่ 2)

1,400,000.00 ครอบคลุมพื้นที่ 8.91 ตร.กม. 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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ
เดือนละ 24,000 บาท จ านวน 
12 เดือน เปน็เงิน 240,000 บาท
-เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
4 หน้า400

288,000.00 ที่ดินเอกชนอกเขตเทศบาล 
หรือสถานที่ตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
ตามความเหมาะสม

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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 การบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ การบริหารจัดการขยะ
ในครัวเรือน เปน็ค่าใช้จ่ายใน
การประชุมเชิงปฏบิติัการ
จัดการมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง     
 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร ค่า
วสัดุสาธติ ค่าจัดหาจุดรองรับ
ขยะอันตราย ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯ กิจกรรม 1.ฝึกอบรม
ใหค้วามรู้การบริหารจัดการขยะ
 ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 200 คน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 390 ล าดับที่ 1

50,000.00 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 ก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ า
หว้ยซัน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ า
หว้ยซัน เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ  
กิจกรรม 1.ก าจัดวชัพชือ่างเก็บ
น้ าหว้ยซัน
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ 
  ที่ 4 หน้า 391 ล าดับที่ 1

50,000.00 อ่างเก็บน้ าหว้ยซัน  ชุมชน
หว้ยซันใต้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6 ก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ า
หว้ยโลก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ า
หว้ยโลก เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
 กิจกรรม 1.ก าจัดวชัพชือ่างเก็บ
น้ าหว้ยโลก-เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
หน้า 392 ล าดับที่ 2
 

50,000.00 อ่างเก็บน้ าหว้ยโลก       
ชุมชนหว้ยโลก

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7 ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับ
ภมูิทศัน์เทดิพระเกียรติ
วนัแม่แหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจ
ปรับภมูิทศัน์เทดิพระเกียรติวนั
แม่แหง่ชาติ เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 
ฯกิจกรรม ปรับปรุงภมูิทศัน์
ภายในเขตเทศบาล จ านวน  7 
ชุมชน  - เปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 394 
ล าดับที่ 4

40,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย

กองช่าง

รวม 7 โครงการ 1,928,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 จัดกิจกรรมตามโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องในการ
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะ สถาบนั
พระมหากษตัริย์ 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการในการ
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนั
พระมหากษตัริย์
ซ่ึงจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เช่น         
 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์           
 ค่ายานพาหนะ ในการเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
ค่าวสัดุอุปกรณ์ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯ โดยเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จัดท าโครงการและ
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างน้อย   2 โครงการ

20,000.00 หอ้งประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือสถานที่ที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม

งานพฒันาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม/งานปอ้งกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั/

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

 กิจกรรม  1.ท าบญุตักบาตร  2.
 กิจกรรมแสดงออกถึงความ
สามัคคีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า
 410 ล าดับที่ 2



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 เงินอุดหนุนจัดต้ังศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ
(สถานที่กลาง) อ าเภอ  
นาจะหลวย จังหวดั
อุบลราชธานี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
อุดหนุนเทศบาลต าบลภจูอง
นายอยตามโครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ
(สถานที่กลาง) อ าเภอ          
นาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี
  กิจกรรม 1.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสาธารณภยั-เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 419 ล าดับที่ 12

30,000.00 อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้าง               
อ าเภอนาจะหลวย       
จังหวดัอุบลราชธานี

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 :ฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการเสียภาษทีกุ
ประเภทใหก้ับ
ผู้ประกอบการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง       
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
เปา้หมายประชาสัมพนัธใ์หม้ี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน      
200 คน   กิจกรรม 1. ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน        
2.จัดท าแผ่นผับประกอบการ
ฝึกอบรมใหผู้้เข้ารับการอบรม
และประชาสัมพนัธต์ามชุมชน 
จ านวน 7 ชุมชน              
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น           
 (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 413 
ล าดับที่  413 ล าดับที่ 5

20,000.00 หอ้งประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยตามที่
ก าหนดตามความเหมาะสม

กองคลัง



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 เพิ่มประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บภาษขีองเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการเพิ่มประสิทธภิาพใน
การจัดเก็บภาษขีองเทศบาล เช่น
 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง        
ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าพมิพเ์อกสาร 
ค่าจัดท าเอกสาร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กิจกรรม 1. ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่ผู้ประกอบการ                 
2.ประชาสัมพนัธโ์ครงการโดย
ปฏบิติัการแยกตามชุมชนทั้ง     
 7 ชุมชน  3.จัดท าเอกสารแผ่น
ผับประกอบการฝึกอบรม ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 5 หน้า 414 ล าดับที่ 6

20,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวยตามที่ก าหนดตาม
ความเหมาะสม

กองคลัง



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษ ีตามแผนพฒันา
กิจกรรม 1.ส ารวจข้อมูลที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ปา้ย            
 2. น าข้อมูลแผนที่ภาษ ี        
3.แก้ไขตาม ผท.7,13       
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 5 หน้า 415 ล าดับที่ 7

45,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

 กองคลัง



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

6 ปรับปรุงระบบบญัชีด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
บญัชีด้วยระบบคอมพวิเตอร์
กิจกรรม 1. ใหค้วามรู้ระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์                 
 2. ฝึกปฏบิติังานระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ 3. กิจกรรม
นันทนาการเพื่อพฒันาศักยภาพ
บคุลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น      
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 5 หน้า 416 ล าดับที่ 8

20,000.00 กองคลัง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

กองคลัง



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7 ประกวดค าขวญั ต่อต้าน
การทจุริต

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประกวดค าขวญั 
ต่อต้านการทจุริตเช่น 
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
กิจกรรม 1.เด็กเยาวชนส่ง     
ค าขวญัต่อต้านการทจุริตเข้า
ร่วมประกวด -เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 421 
ล าดับที่ 12

5,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

8 โครงการ/กิจกรรม : 
ประชุมเชิงปฏบิติัการ 
"การจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น"

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการ เร่ือง "การจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น" 
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์
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 418  ล าดับที่ 10 แ

50,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน/
ส านักปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

9 ฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธปิไตยใส่ใจการ
เลือกต้ัง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธปิไตยใส่ใจ               
การเลือกต้ัง” เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าอาหาร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
กิจกรรม 1.ฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการประชาธปิไตยกับการ
เลือกต้ัง  2. แบง่กลุ่มการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองตามระบบ
ประชาธปิไตยได้อย่างไร       
ตามโครงการ ฯ               
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น       
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่
 5 หน้า 409 ล าดับที่ 1

10,000.00 หอ้งประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยตามที่
ก าหนดตามความเหมาะสม

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

10 วนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย เช่น  
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าพธิทีางศาสนา 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
 กิจกรรม 1.จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระมหากษตัริย์และ
การด ารงชีพตามปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพยีง 2.จัดพธิถีวาย
ราชสักการะและกล่าวสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวัในวนัที่ 18 มีนาคม 
ของทกุป ี-เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้า 324 ล าดับที่ 9

28,000.00 ในพื้นที่เทศบาลต าบล        
นาจะหลวยหรือในพื้นที่ที่
อ าเภอจังหวดัก าหนด

งานการเจ้าหน้าที/่
ส านักปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

11 จัดงานวนัเทศบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวนัเทศบาล เช่น
ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา 
ค่ารับรอง ค่าของขวญั ค่าของ
รางวลั ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์   
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         
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น      
(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้า 412 ล าดับที่ 4

50,000.00 หอ้งประชุมเทศบาลหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

12 ฝึกอบรมกฎหมายวธิี
ปฏบิติัราชการทาง
ปกครองเสริมสร้างธรร
มาภบิาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมกฎหมายวธิปีฏบิติั
ราชการทางปกครองเสริมสร้าง
ธรรมาภบิาล เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร       
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ
กิจกรรม   1.จัดฝึกอบรมและให้
ความรู้เร่ืองระเบยีบกฎหมายวธิี
ปฏบิติัราชการทางปกครองและ
ความเปน็มาของธงชาติไทย 
กฎหมาย และระเบยีบที่
เกี่ยวข้องตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้า 411 ล าดับที่ 3

10,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       
 นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม  12  โครงการ 308,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

1 : ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติัประจ า
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติัประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
สมนาคุณวทิยากร ค่าปา้ย
โครงการ ค่าอาหารและอาหาร
วา่ง ค่าเช่ายานพาหนะในการ
เดินทาง ค่าอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าเส้ือโครงการฯ ฯลฯ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการฯ กิจกรรม 1. จัด
ฝึกอบรมใหค้วามรู้.ใหก้ับจิต
อาสาภยัพบิติัยุทธศาสตร์ที่ 6 
หน้า 429 ล าดับที่ 5

135,000.00 ศูนย์  อปพร.เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย/หรือสถานที่อื่นที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

งานปอ้งกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และ        
  การรักษาความสงบเรียบร้อย

      6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

จ านวน 50 คน  ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.
2561-256)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

2 ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนศูนย์
อ านวยการปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวดั
อุบลราชธานี ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายา   เสพติด -
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 440 
ล าดับที่ 13

10,000.00 ศูนย์อ านวยการปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวดั
อุบลราชธานี

งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปใีหม่ 7 วนัอันตราย 

กิจกรรมปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม่ จ านวนจุดตรวจ
รอง ปลีะ 3 จุด              
กิจกรรม 1. ต้ังจุดตรวจ    
จ านวน 3 จุด  ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 427  
ล าดับที่ 3

75,000.00 (1)จุดตรวจบา้นหว้ยโลก 
ถนนสายหลักทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบา้นหว้ยซันใต้ 
ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248
(3)จุดตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท4029

งานปอ้งกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั/
ส านักปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

4 ฝึกอบรม อปพร. เนื่องใน
วนั อปพร. ประจ าปี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่อง
ในวนั อปพร.ประจ าป ี ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร
 ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 
ฯกิจกรรม 1. ฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหก้ับสมาชิก อปพร.
เร่ือง พรบ.ปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ. 2530          
2.ร่วมพฒันาปรับภมูิทศัน์ในเขต
เทศบาลเปน็ไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 439 
ล าดับที่ 19

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วนัอันตราย

กิจกรรมปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
จ านวนจุดตรวจรอง ปลีะ 3 จุด
กิจกรรม 1. ต้ังจุดตรวจ    
จ านวน 3 จุด  ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 428 
ล าดับที่ 4

75,000.00 (1)จุดตรวจบา้นหว้ยโลก 
ถนนสายหลักทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบา้นหว้ยซันใต้ 
ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248
(3)จุดตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท4029

งานปอ้งกันและ
บรรเทา
สาธารณภยั/
ส านักปลัดเทศบาล

รวม   5 โครงการ 325,000.00



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

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

50,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย

งานปอ้งกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภยั/ส านัก
ปลัดเทศบาล

6.2 แผนงานงบกลาง



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. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

 - ค่าจัดท าปา้ยสัญญาณไฟจราจร 
หรือค่าอปุกรณ์ในการควบคุม
การจราจร 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มลัีกษณะ
ดังกล่าว ฯลฯ เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น            
พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 
6 หน้า 441   ล าดับที่ 1

รวม  1 โครงการ 50,000.00
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173 แบบ ผด.02



174 แบบ ผด.02



175 แบบ ผด.02



176 แบบ ผด.02



177 แบบ ผด.02
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184 แบบ ผด.02



185 แบบ ผด.02



186 แบบ ผด.02
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189 แบบ ผด.02
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100 แบบ ผด.02/1

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ 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 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
และเคร่ืองพมิพ์

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 
22,000 บาท และเคร่ืองพมิพ์
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 
2,600 บาท เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น               
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 หน้า 
50 และ51 ล าดับที่ 1

24,600.00     ส านักปลัดเทศบาล งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

รวม  1  โครงการ 24,600.00     

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป



101 แบบ ผด.02/1

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ 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.

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
และเคร่ืองพมิพ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 
เปน็เงิน 22,000 บาท และ
เคร่ืองพมิพ ์จ านวน 1 เคร่ือง 
เปน็เงิน 4,300 บาท
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ที่เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 4 หน้า 
50 และ51 ล าดับที่ 1

26,300.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม/ส านักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม  1  โครงการ 26,300.00     

1.1 แผนงานสาธารณสุข



102 แบบ ผด.02/1

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ 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.

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 1
 เคร่ือง เปน็เงิน 30,000 บาท

30,000.00     กองช่าง กองช่าง
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน



103 แบบ ผด.02/1

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ 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.

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวลผล 
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 
22,000 บาท เปน็เงิน 44,000
 บาท

44,000.00     กองช่าง กองช่าง



104 แบบ ผด.02/1

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ 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.

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 ตู้เหล็กแบบสองบาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก
แบบ2บาน จ านวน 1 เคร่ือง 
เปน็เงิน 11,000 บาท

11,000.00     กองช่าง กองช่าง



105 แบบ ผด.02/1

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ 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.

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 ตู้เย็น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เย็น 
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 
6,500บาท

6,500.00       กองช่าง กองช่าง

รวม 4 โครงการ 91,500.00



ภาคผนวก












