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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 

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

ท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน

และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนท่ี

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ัน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ .ศ. 2565 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคัญ

ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   รวมท้ังยังเป็น

เคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วย  แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา มีท่ีมาจาก

1.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย

อุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ)

2.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

3.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยงาน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

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

การพัฒนาท่ีปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด

การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยฉบับน้ี ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2561  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (พ.ศ.2561-2565) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 เป็นกรอบในการจัดท า ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย และการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้พิจารณาถึง

นโยบายของรัฐบาล หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องและการเข้ามา ด าเนินการในพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ดังน้ัน  เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงได้ให้ความส าคัญกับ

โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีอยู่ในแนวทางพัฒนาด้านต่างๆท้ังด้านสาธารณูปโภค สังคม เศรษฐกิจ และการจัดการส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ตามอ านาจหน้าท่ีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

   บทน ำ
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1. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน

1.1  เพ่ือการแสดงถึงเป้าหมาย งบประมาณ รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง

และแสดงถึงระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจน

1.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ันของเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความชัดเจน

ในการปฏิบัติมากข้ึน

1.3  เพ่ือการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงาน ซ่ึงจะท าให้การติดตาม

ประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณ มีความสะดวกข้ึน

1.4  เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการท างาน กับหน่วยงานอ่ืนท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนท่ีของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

1.5  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน

1.6  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.7  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการด าเนินงานและประสิทธิผลแผนพัฒนา

2.  ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม

ท่ีจะมีการด าเนินงานจริงในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนท่ี โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงาน

ในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ

ข้ันตอนท่ี  2  การจัดท าแผนการด าเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนท่ี  1 บทน า

 -บทน า

 -วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน

 -ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
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 -ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน

ส่วนท่ี  2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

 -บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)

 -บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.02)

 - บัญชีครุภัณฑ์ /งบประมาณ (ผด.02/1)

ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนด าเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังน้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีประกาศไว้

อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณน้ัน หรือภายในสามสิบวัน

นับแต่ท่ีต้ังงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในปีงบประมาณน้ัน

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน

3.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน

3.1  แผนการด าเนินงาน จะแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและ

แสดงถึงการด าเนินงานจริง ท าให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน

3.2  ท าให้เกิดการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3.3  แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผล เม่ือส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน

3.4  แผนการด าเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารส่วนท้องถ่ินเพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ     

การโยธา

6 85.71       4,836,700.00 98.98 กองช่าง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 14.29            50,000.00 1.02 กองช่าง

รวม 7 100.00       4,886,700.00 100.00

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

2 100.00            70,000.00 100.00 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2 100.00            70,000.00 100.00

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 18.37            47,000.00 0.24 ส านักปลัดเทศบาล

3.2 แผนงานการศึกษา 14 28.57       7,095,362.00 36.95 กองการศึกษา

3.3 แผนงานสาธารณสุข 9 18.37          953,000.00 4.96 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.08          150,000.00 0.78 ส านักปลัดเทศบาล

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ

10 20.41          660,000.00 3.44 กองการศึกษา

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

1 2.04            10,000.00 0.05 ส านักปลัดเทศบาล

3.7 แผนงานงบกลาง 4 8.16      10,286,400.00 53.57 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 49 100.00      19,201,762.00 100.00

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเท่ียว



6 แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 71.43       2,349,500.00 96.31 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 28.57            90,000.00 3.69 กองช่าง

รวม 7 100       2,439,500.00 100

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5            50.00          236,000.00              49.27 ส านักปลัดเทศบาล

5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5            50.00          243,000.00              50.73 กองคลัง

รวม 10          100.00          479,000.00            100.00

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7          100.00 298,800.00            100.00 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 7          100.00          298,800.00            100.00

รวมท้ังส้ิน 82         100.00     27,375,762.00           100.00

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



7 แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

1.แผนงานการศึกษา 1            50.00 40,000.00              21.23 ส านักปลัดเทศบาล

2.แผนงานสาธารณสุข 1            50.00          148,400.00              78.77 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2          100.00          188,400.00            100.00

รวมท้ังส้ิน 12         100.00         188,400.00           100.00

บัญชีครุภัณฑ์



7 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

1 ค่าจ้างด าเนินงานอัน

เก่ียวเน่ืองในงานส ารวจ

ออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง /ค่าจ้าง

ออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ/ค่า

วิศวกรรับรอง  หรือค่าใช้จ่ายใน

การจ้างด าเนินงานอันเก่ียวกับ

งานก่อสร้าง หรือ ค่าจ้าง

ออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง ใน

งานส ารวจออกแบบและควบคุม

งานก่อสร้าง กรณีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ

จ าเป็นต้องจ้างเอกชนด าเนินงาน

โครงการหรือการปฏิบัติงาน

ตามหน้าท่ีปกติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน   - เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.

2561-2565) ท่ีเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

  ยุทธศาสตร์ท่ี1 หน้าท่ี 41

200,000.00 กองช่าง ส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564



8 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น  าคสล.พร้อมบ่อพัก 

ถนนห้วยโลก3            

ชุมชนห้วยโลก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ

ระบายน  าคสล.พร้อมบ่อพัก   ถนน

ห้วยโลก3 ชุมชนห้วยโลก  หมู่ท่ี7 

จากถนนวิเศษโกสินทร์-

ถนนพลานแก้ว ท่อระบายน  า คสล.

ขนาด  0.60x1.00 ม. ยาว 415 

เมตร บ่อพักจ านวน 28 บ่อ . 

(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล   

นาจะหลวย)-เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน               

(พ.ศ.2561-2565) ท่ีเพ่ิมเติม     

ฉบับท่ี 6  ยุทธศาสตร์ท่ี1 หน้า 9 

ล าดับท่ี 1

926,100.00 จากถนนวิเศษโกสินทร์-

ถนนพลานแก้ว

กองช่าง



9 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 

คสล.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล

 หมู่ท่ี 8

เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างขยาย     

ไหล่ทาง คสล.ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล   หมู่ท่ี 8 จากส่วน

ขยายผิวจราจรเดิม-สะพานอ่าง

เก็บน  าร่องแทน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง ข้างละ 2 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 

0+244 กม. หรือพื นท่ี

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 976   

ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย)  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน              

(พ.ศ.2561-2565) ท่ีเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 6  ยุทธศาสตร์ท่ี1 หน้า 

10 ล าดับท่ี 2

562,100.00 จากส่วนขยายผิวจราจรเดิม-

สะพานอ่างเก็บน  าร่องแทน

กองช่าง



10 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 

คสล. ถนนกลางเมือง 

หมู่ท่ี11

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยาย

ไหล่ทาง คสล. ถนนกลางเมือง 

หมู่ท่ี11 จากส่วนขยายผิวจราจร

เดิม(บ้านพักคุณปองพล)-เขต

เทศบาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 

ข้างละ 2 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ระยะทาง0+3319 กม. หรือ

พื นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 

1,276 ตร.ม. (ตามแบบแปลน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย)

842,800.00 จากส่วนขยายผิวจราจรเดิม

(บ้านพักคุณปองพล)-เขต

เทศบาล

กองช่าง



11 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน  า 

คสล. พร้อมบ่อพัก 

ถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซัน

เหนือ หมู่ท่ี13

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ

ระบายน  าพร้อมบ่อพัก        

ถนนวิเชียร หมู่ท่ี13 จากถนน

ชัยสุวรรณ-ถนนเถาว์ถวิลย์ 

ขนาดท่อระบายน  าขนาด 

0.60x1.00 ม. ระยะทาง 408 

เมตร บ่อพักจ านวน 27 บ่อ 

(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล

นาจะหลวย)  

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ท่ีเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 6  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 

14 ล าดับท่ี 6

905,700.00 จากถนนชัยสุวรรณ-ถนนเถาว์

ถวิลย์

กองช่าง



12 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

6 ก่อสร้างฌาปนสถานวัด

ศรีพรหม หมู่ท่ี 10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินโครงการก่อสร้างฌาปน

สถานวัดศรีพรหม หมู่ท่ี 10 

ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน 

(เตาเดียว) ขนาด 4x8 เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลพราน       

   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 6) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า

 39 ล าดับท่ี 28

1,400,000.00 วัดศรีพรหม หมู่ท่ี 10 กองช่าง

รวม 6  โครงการ 4,836,700.00



13 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 ปรับปรุงสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ      

(สวนสวรรค์)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ(สวนสวรรค์) 

ชุมชนกลางเมือง หมู่ท่ี 11 เช่น 

 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 1 หน้า 287  ล าดับท่ี 1

50,000.00 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

(สวนสวรรค์) ชุมชนกลางเมือง

หมู่ท่ี 11

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 50,000.00

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน



14 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 ฝึกอาชีพให้กับประชาชน

หลักสูตร "การท าขนม"

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฝึกอาชีพให้กับ

ประชาชนหลักสูตร “การท า

ขนม” (ขนมสอดไส้ ขนมต้ม 

สังขยา วุ้นกะทิสด สาคูไส้หมู) 

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ

 กิจกรรม 1.ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วม 

จ านวน 200 คน -เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน                 

(พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 306  ล าดับท่ี 3

       40,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     

นาจะหลวย

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 

และการท่องเท่ียว



15 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 

หลักสูตร “เลี ยงกบ”

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฝึกอาชีพให้กับ

ประชาชนหลักสูตร “เลี ยงกบ” 

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์      

 ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร          

 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์

ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการฯ

 ฯลฯ    กิจกรรม  1.ฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วม 70 คน 2.การสาธิต

วิธีการเลี ยงกบ              -

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 304  

ล าดับท่ี 1

       30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     

นาจะหลวย

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

รวม 2 โครงการ        70,000.00



16 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 จัดงานพระราชพิธีวัน

คล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จ        

พระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานพระราชพิธีวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี9 เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์   ค่อาหาร   ค่า

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ตามโครงการฯ  กิจกรรม 1.

ท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็น

พระราชกุศล 2.พิธีถวายเคร่ือง

ราชสักการะ  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)ยุทธศาสตจร์ท่ี 3 

หน้า 311 ล าดับท่ี 3

50,000.00 บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอ

นาจะหลวย หอประชุม       ที

ว่าการอ าเภอนาจะหลวยหรือ

สถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
         3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



17 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 วันปิยมหาราช เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม

น้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่า

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร  

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ี

เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ 

50,000.00 บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอ

นาจะหลวย หอประชุม        

 ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย

หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล



18 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

 กิจกรรม   1. พิธีท าบุญตัก

บาตร 2.พิธีวางพวงมาลาและ

การถวายบังคม 3.พิธีจุดเทียน

เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 319 ข้อ 7



19 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 

เช่น ค่าจัดท าโล่ห์พ่อดีเด่นให้กับ

 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นพ่อ

ดีเด่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เงินรางวัล

การแสดง รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ

 โดยประชาชนท่ัวไปและผู้มีส่วน

ร่วม เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติ ปีละ 500 คน

50,000.00 บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอ

นาจะหลวย หอประชุม        

 ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย

หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล



20 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

 กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศล 2.

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/ปรับ

ภูมิทัศน์ จ านวน 7 ชุมชน ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

หน้า 309 ข้อ 1



21 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 

ค่าจัดท าโล่ห์แม่ดีเด่นให้กับผู้ท่ี

ผ่านการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลการ

แสดง ค่าจัดหาพลุ ค่าจัดหา

เทียนเพ่ือจุดเทียนชัยถวาพระพร

 รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ี

เก่ียวข้องตามโครงการฯ 

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตรถวาย

เป็นพระราชกุศล 2.กิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 3.พิธีถวายเคร่ืองราช

สักการะและจุดเทียนชัยถวาย

พระพรชัยมงคลตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)          

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 310 ล าดับท่ี 2

50,000.00 บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอ

นาจะหลวย หอประชุม        

 ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย

หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล



22 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

5 จัดงานวันคล้ายวัน     

พระราชสมภพสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว              

มหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูรรัชกาลท่ี10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานเน่ืองในวันคล้ายวันพระราช

สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร   รัชกาลท่ี10 เช่น    

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร

 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องตามโครงการฯ 

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตรถวาย

เป็นพระราชกุศล 2.ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ในเขตชุมชนเทศบาล 

จ านวน 7 ชุมชน 3.พิธีถวาย

เคร่ืองราชสักการะและจุดเทียน

ชัยถวายพระพรชัยมงคล          

 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน      

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  

 ท่ี 3 หน้า 311 ข้อ 3

100,000.00 บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอ

นาจะหลวย หอประชุม        

 ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย

หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล



23 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

6 วันพระบาทสมเด็จ      

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชและวันท่ีระลึกถึง

มหาจักรีบรมราชวงศ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการวันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชและวันท่ีระลึกถึงมหา

จักรีบรมราชวงศ์ เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ

 ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร   

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องตามโครงการฯ  

กิจกรรม1.พิธีถวายเคร่ืองราช

สักการะ    (พานพุ่มดอกไม้สด)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์

ท่ี 3 หน้า 315 ล าดับท่ี 5

50,000.00 บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอ

นาจะหลวย หอประชุม        

 ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย

หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล



24 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

7 วันฉัตรมงคล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการวันฉัตรมงคลเช่น ค่า

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด

นิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา 

ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการฯ 

-เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2559 กิจกรรม   

1.พิธีถวายพระพรชัยมงคล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 

317 ล าดับท่ี 6

50,000.00 บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอ

นาจะหลวย หอประชุม        

 ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย

หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล



25 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

8 จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินี  เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ

 ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร    

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องตามโครงการฯ 

กิจกรรม 1.ท าบุญ ตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศล 2.

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน

เทศบาล จ านวน 7 ชุมชน 

70,000.00 บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอ

นาจะหลวย หอประชุม     

ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย

หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบล

นาจะหลวยก าหนด

งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล



26 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

 3.  พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ

และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย

มงคล  -เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 322 

ล าดับท่ี 8

รวม 9 โครงการ 470,000.00



27 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 อาหารกลางวัน โรงเรียน

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา

อาหารกลางวัน โดยจัดสรร

ส าหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม จ านวน 

150 คนอัตรามื อละ 21 บาท 

ต่อคนจ านวน 245 วัน เป็นเงิน 

771,750 บาท เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน           

(พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 329 

ล าดับท่ี 1

771,750.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

กองการศึกษา

              3.2 แผนงานการศึกษา



28 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 ค่าจัดการเรียนการสอน

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(รายหัว) ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ

สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

เรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับ

เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหลักเมืองและศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม 

จ านวน 150 คน   รายหัวละ 

1,700 บาท-เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน            

(พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 332  

ล าดับท่ี 3

255,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

กองการศึกษา



29 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  

ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก(ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย(อายุ3-5ปี) ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบล          

นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม 

จ านวน 125 คน  กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน                       

  -ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  

 ท่ี 3 หน้า 332 ล าดับท่ี 3

25,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

กองการศึกษา



30 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  

ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ

เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี) ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม 

จ านวน 125 คน  -เป็นไป   

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน           

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  

 ท่ี 3 หน้า 332 ล าดับท่ี 3

25,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

กองการศึกษา



31 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

5 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  

ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กค่าเคร่ืองแบบเรียน ส าหรับ

เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี) ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม 

จ านวน 125 คน  -เป็นไป   

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน           

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์  

 ท่ี 3 หน้า 332 ล าดับท่ี 3

37,500.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

กองการศึกษา



32 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

6 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  

ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรร

ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    

นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม 

จ านวน 125 คน อัตราคนละ 

430 บาท ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบล นาจะหลวยและ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด

ศรีพรหม จ านวน 167 คน  -

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ 

  ท่ี 3 หน้า 332 ล าดับท่ี 3

53,750.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

กองการศึกษา



33 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

7 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)

 ส าหรับเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก 

ตามรายการ ดังนี 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม

(นม)โรงเรียนนาจะหลวย 

(กรป.กลางอุปถัมถ์) จ านวน 860

 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน  

260 วัน 

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม

(นม) โดยจัดสรรส าหรับเด็กเล็ก

อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

ในวัดศรีพรหม จ านวน 150 คน 

คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 

วัน  -เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 333   

ล าดับท่ี 4

1,935,362.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมืองและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

กองการศึกษา



34 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

8 อาหารกลางวัน โรงเรียน

นาจะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์)

(อุดหนุนโรงเรียน        

นาจะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์))

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์)

ตามโครงการอาหารกลางวัน 

จ านวน 860 คน คนละ 

21 บาท จ านวน 260 วัน      

เป็นเงิน 3,612,000 บาท  และ

ตั งงบประมาณการส าหรับเด็ก

นักเรียนท่ีเข้าเรียนระหว่าง

ปีงบประมาณ จ านวน 40 คน   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 348 

ล าดับท่ี 13

3,612,000.00  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.

กลางอุปถัมภ์)

กองการศึกษา



35 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

9 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดงานวันเด็ก เช่น 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าของขวัญ 

เงินรางวัล รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ

และประชาสัมพันธ์เด็กและผู้มี

ส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

จ านวนปีละ 250 คน       

กิจกรรม  1.การแสดงบนเวที 

ของเด็กและเยาวชน 2.การเล่น

เกมส์และตอบปัญหา 3.การจัด

นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน               

(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

หน้า 335  ล าดับท่ี 5

100,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

(หลังเก่า)และสนามกีฬาหน้า

ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย

หรือสถานท่ี ท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนด 

ตามความเหมาะสม

กองการศึกษา



36 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

10 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น

พร้อมอุปกรณ์

เด็กเล่น

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น

พร้อมอุปกรณ์เด็กเล่น   ณ ศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี

พรหม เช่น อุโมงค์ผีเสื อ บ้าน

แฝดสองชั น ชุดสไสด์ปราสาท

หมูอุโมงค์หนอนแสนสดใส 

บล็อกตัวหนอน เป็นต้น

150,000.00 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์     

ในวัดศรี

กองการศึกษา



37 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

11 ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน 

วัยละอ่อน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน

วัยละอ่อน เช่น 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า

ตกแต่งสถานท่ี  ฯลฯ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการ ฯ 

กิจกรรม 1.กิจกรรมทบทวน

บทบาทสภาเด็ก 2.กิจกรรม

สร้างสายใยครอบครัว            

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 378  

ล าดับท่ี 13

10,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       

นาจะหลวย(หลังเก่า)

กองการศึกษา



38 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

12 ติดตั งระบบอินเตอร์เน็ต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

ในการติดตั งระบบอินเตอร์เน็ต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบลนาจะหวย จ านวน

 2 แห่ง  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหลักเมือง และศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม

10,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก

เมือง และศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

กองการศึกษา



39 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

13 สืบสานวัฒนธรรมดนตรี

ท้องถ่ิน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื อเคร่ืองดนตรี

โปงลางจ านวน 13 ชิ น 

ตามโครงการสืบสานดนตรี

ท้องถ่ิน ดังนี 

1)กลองชุดอีสาน

2) พิณไฟฟ้า

3) พิณเบส

4)โปงลางไม้กะหาด

5)โหวดกลมเกราด A

6)โหวดกรมส าหรับซ้อม

7)แคนแปดลิ นเงินเกรด A

8)ไหซองอีสาน

100,000.00  สนามกีฬาหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

(หลังเก่าและบริเวณ

ศาลหลักเมืองอ าเภอ         

นาจะหลวยหรือตามท่ี 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

กองการศึกษา



40 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

9)ไม้กับแก็ปสั นไม้พยุง

10) ฉาบและฉ่ิง

11) ฉาบฉ่ิง

12) เกระลอ

13)ป่ีภูไทย



41 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

14 To Be Number One เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการTo Be Number One 

เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร      

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม

 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานท่ี  ฯลฯ

 รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ           

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 

ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ

คณะกรรมการ-เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2557

10,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       

นาจะหลวย

กองการศึกษา

รวม 14 โครงกร 7,095,362.00



42 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการป้องกันโรคระบาดใน

สัตว์ ได้แก่ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์ เช่น วัคซีนหรือน  ายา

เคมี น  ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง

 หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง

 จุกต่างๆ ปูนขาว ฯลฯ  รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการฯ กิจกรรม1.ฝึกอบรม

ให้ความรู้  2.จัดซื อน  ายาเคมี     

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 3 หน้า 356 ล าดับท่ี 5

30,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสาธารณสุข



43 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ ได้แก่ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์ เช่น วัคซีนหรือน  ายา

เคมี น  ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง

 หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง

 จุกต่างๆ ฯลฯ  รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการฯ-   1.อบรมให้ความรู้ 

2.จัดซื อน  ายาเคมี เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.

2561-2565) ยุทธศาสตร์    ท่ี 3

 หน้า 357 ล าดับท่ี 6

80,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



44 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ นทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ส ารวจข้อมูล จ านวนสุนัข/แมว 

ทั งท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 

ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยท าการ

ส ารวจปีละ 2 ครั ง (ครั งแรก 

ภายในเดือนธันวาคม และครั งท่ี

 2 ภายในเดือนมิถุนายน) โดย

เป็นการตั งจ่ายใกล้เคียง

ฐานข้อมูลตามจ านวนสุนัขและ

แมวในปีงบประมาณท่ีผ่านมา

จ านวน 1,700 ตัว 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 3 หน้า 354-355 ล าดับท่ี 4

9,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



45 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 ป้องกันโรคไข้เลือดออก

และโรคไข้มาลาเรีย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการป้องกันไข้เลือดออก

และไข้มาลาเรีย ได้แก่ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์ เช่น ค่าจัดหา/ค่า

จัดซื อทรายอะเบต ค่าจัดซื อ

น  ายาเคมีพ่นหมอกควัน ฯลฯ

กิจกรรม     1.พ่นหมอกควัน    

             2.แจกทรายอะเบต  

3. ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

            4.ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้การป้องกันโรค

ไข้เลือดออก -เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

หน้า 350 ล าดับท่ี 1

100,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



46 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

5 เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการตามพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข จ านวน 7 ชุมชน  

ส าหรับการด าเนินโครงการ 

จ านวน 3 โครงการ ดังนี 

1) โครงการปรับปรุงภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ เด็กและ

ผู้สูงอายุในชุมชน

2) โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนในชุมชน

3) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกัน

โรคไข้เลือดออกในชุมชน 

กิจกรรม 1.ฝึกอบรมให้ความรู้ 

2.ส่งเสริมด้านโภชนาการ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 3 หน้า 388-389  ล าดับท่ี 6

140,000.00 ชุมชนห้วยโลก            

ชุมชนหลักเมือง 1        

ชุมชนหลักเมือง 2        

ชุมชนศรีพรหม            

ชุมชนกลางเมือง             

ชุมชนห้วยซันใต้                

ชุมชนห้วยซันเหนือ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



47 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

6 สัตว์ปลอดโรค           

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือด าเนินการในการจัดหา/

จัดซื อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ

ฉีด ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ

ขนส่งและค่าใช้จ่ายในการ

จัดเก็บวัคซีนตามระบบลูกโซ่

ความเย็น(Cold Chain)  เพ่ือ

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า ตัวละ 30 บาท โดยเป็นการ

ตั งจ่ายใกล้เคียงฐานข้อมูลตาม

จ านวนสุนัขและแมวใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมาจ านวน 

1,700 ตัว -เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน           

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 3 หน้า 354-355 ล าดับท่ี 4

54,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



48 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

7 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

น  าตัวอย่าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

น  าตัวอย่าง เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าตรวจ

วิเคราะห์น  าอุปโภค บริโภค เช่น

 แหล่งน  าดิบ น  าปลายท่อ

ประปาภูมิภาค น  าด่ืมบรรจุถัง

ส าเร็จ น  าด่ืมบรรจุขวด 

น  าประปาหมู่บ้าน น  าบาดาล 

ฯลฯ เป็นต้น

10,000.00 แหล่งน  าภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



49 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

8  ก่อสร้างสถานท่ีออก

ก าลังกายพร้อมอุปกรณ์

ออกก าลังกาย

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานท่ี

ออกก าลังกายพร้อมเคร่ืองออก

ก าลังกาย

500,000.00  สนามหน้าส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย หลังเก่า

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



50 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

9 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ

ร้านค้า ร้านอาหารสด 

ร้านอาหาร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ

ร้านค้า ร้านอาหาร สด 

ร้านอาหาร เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา

รถยนต์ตามโครงการ ฯ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าของท่ี

ระลึก ฯลฯรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 

กิจกรรม 1.ฝึกอบรมให้ความรู้ 

2.ศึกษาดูงานเป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน           

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 3 หน้า 351 ล าดับท่ี 2

30,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 9  โครงการ 953,000.00



51 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ใน 3

 ด้าน ดังนี 

1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนด้านสาธารณภัย 

2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต   3) ด้านโรคติดต่อ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 3หน้า 360 ล าดับท่ี 4

100,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล      

นาจะหลวย

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

  3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์



52 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ี

เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  และ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมเป้าหมาย  

800 คน  กิจกรรม 1.ท าบุญตัก

บาตร 2. รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ  

3.อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุด้าน

การดูแลสุขภาพ 4.ประกวดการ

แสดงพื นบ้านผู้สูงอายุ            

 5.กิจกรรมสันทนาการ    ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า360  ข้อ 3

50,000.00 สนามหน้าส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) 

หรือตามท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนด

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

รวม   2  โครงการ 150,000.00



53 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 จัดงานประเพณี

วันออกพรรษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระ

ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 

ส าหรับจัดกิจกรรมให้ประชาชนและ

ผู้มีส่วนร่วม ปีละ 700 คน          

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร 2.ฟังพระ

ธรรมเทศนา 3.ถวายภัตราหารเช้าแด่

พระภิกษุสงฆ์ 4.ขบวนแห่พระพุทธรูป 

เทวดา นางฟ้า 5.พระสงฆ์ออกรับ

บิณฑบาต

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน              

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

หน้า 370 ล าดับท่ี 6

30,000.00 จุดเร่ิมต้น ณ บริเวณถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 8 - หน้าท่ีว่าการ

อ าเภอนาจะหลวย

กองการศึกษา

           3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



54 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 จัดงานประเพณี

ลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม

ประกวดกระทงหน่วยงาน ประกวด

กระทงชุมชน เงินรางวัลประกวด

กระทงค่าจัดท าโล่ห์ส าหรับ

ผู้ชนะการประกวดกระทง เงินรางวัล

ประกวดนางงาม ค่าขันน  า

พานรอง ค่าสายสะพาย  ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินประกวดกระทง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

นางงาม ค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 

และประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนและ

ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมประเพณีลอย

กระทง ปีละ 700 คน กิจกรรม        

1.ประกวดนางนพมาศ 2.ประกวด

กระทง 3.พิธีขอขมาพระแม่ คงคง     

4.การแสดงโปงลาง

100,000.00 บริเวณรอบอ่างเก็บน  าห้วยซัน

หมู่ท่ี 12 หรือตามท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนด

กองการศึกษา



55 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์     

ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 

ค่าจ้างเหมาขบวนแห่ ฯลฯ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ            

 ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการฯ  

กิจกรรม 1.จัดขบวนแห่ฮีตสิบ

สองคองสิบส่ี 2.จัดซุ้มแสดง

นิทรรศการพระกรณียกิจ -

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 3 หน้า 380

50,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

(หลังเก่า) และบริเวณ

ศาลหลักเมืองอ าเภอ

นาจะหลวยหรือตามท่ี 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

กองการศึกษา



56 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 จัดการแข่งขันกีฬาไทย

ส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาล

ต้านยาเสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่าชาวคุ้ม

เทศบาลต้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วย

รางวัลเงินรางวัล ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร 

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการ ฯจัดการแข่งขันกีฬาไทย    

ส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด 

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้าร่วม

กิจกรรม เป้าหมายจ านวน     2,500 

คน มีทีมท่ีเข้าร่วม แข่งขัน 8 ทีม 

กิจกรรม  การแข่งขันกีฬาสากลและ

กีฬาพื นบ้าน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

หน้า 376 ล าดับท่ี 11

100,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

(หลังเก่า) และบริเวณ

ศาลหลักเมืองอ าเภอ

นาจะหลวยหรือตามท่ี 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

กองการศึกษา



57 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

5 จัดงานประเพณีวันขึ น    

 ปีใหม่(สวดมนต์ข้ามปี)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 

ค่าจ้างเหมาอาหารถวายพระ 

ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ

และประชาสัมพันธ์การจัด

กิจกรรมท าบุญตักบาตร 

ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป

และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม

กิจกรรมปีละ500 คน

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร     

2.การแสดงธรรมเทศนา          

3.สวดมนต์ข้ามปี                 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน             

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 371 ล าดับท่ี 7

30,000.00 บริเวณลานตลาดสดเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยหรือบริเวณ

รอบศาลหลักเมืองอ าเภอ

นาจะหลวยหรือตามท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนด

กองการศึกษา



58 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

6 จัดการแข่งขัน

กีฬาภูจองคัพ 

ต้านยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ภูจองคัพต้านยาเสพติด เช่น 

ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่า

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ภูจองคัพต้านยาเสพติด 

เป้าหมายจ านวนทีมประเภท

ประชาชนท่ัวไป 9 ทีม ประเภท

ประชาชนภายใน 14 ทีม 

100,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

(หลังเก่า) และบริเวณ

ศาลหลักเมืองอ าเภอ

นาจะหลวยหรือตามท่ี 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

กองการศึกษา



59 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

กิจกรรม 1.การแข่งขันฟุตบอล

ประเภทท่ัวไปภายในเขตอ าเภอ

นาจะหลวยและอ าเภอใกล้เคียง

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

หน้า 375 ล าดับท่ึ 10



60 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

7 จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดประกวด

ขบวนแห่สงกรานต์ เงินรางวัล

ประกวดขบวนแห่ ค่าจัดท าโล่ห์

ส าหรับผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ 

จัดกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์  

เงินรางวัลประกวดนางงามสงกรานต์ 

ค่าขันน  าพานรอง   ค่าสายสะพาย  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

ประกวดขบวนแห่ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินนางงามสงกรานต์

 ค่าจัดสถานท่ีค่าวัสดุอุปกรณ์

ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ     

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯและ

ประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไปและผู้มีส่วนร่วมเข้า

ร่วมกิจกรรมปีละ 700 คน 

100,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

(หลังเก่า) และบริเวณ

ศาลหลักเมืองอ าเภอ

นาจะหลวยหรือตามท่ี 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

กองการศึกษา



61 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร             

 2.จัดประกวดเทพีสงกรานต์           

3.จัดประกวดขบวนฟ้อนร า            

 4.จัดประกวดขบวนแห่รถบุพชาติ 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน                

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 365 ล าดับท่ี 1



62 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

8 จัดงานประเพณีบุญบั งไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั ง

ไฟ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

เงินรางวัลประกวดขบวนแห่เอ้

บั งไฟ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินประกวด

ขบวนแห่เอ้บั งไฟ ค่าจัดสถานท่ี 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ            

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯลฯ 

กิจกรรม ประกวดขบวนแห่

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ท่ี 

3  หน้า 366 ล าดับท่ี 3

50,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย   

(หลังเก่า)และบริเวณท่ีดิน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย    

หมู่ท่ี 12 หรือตามท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนดให้

เป็นสถานท่ีเหมาะสมจัด

กิจกรรม

กองการศึกษา



63 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

9 จัดท าต้นเทียนพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น    

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง

เหมารถยนต์ตาม โครงการ ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง   

ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 

ค่าจ้างเหมาจัดท าต้นเทียนเข้า

ร่วมงานแห่เทียนระดับจังหวัด  

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมงานแห่

เทียนพรรษาจังหวัด

อุบลราชธานีปีละ 700 คน

50,000.00 จัดท าและประดับตกแต่ง

ต้นเทียนพรรษา ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

หรือตามท่ีเทศบาลต าบล

นาจะหลวยก าหนด และ

เข้าร่วมงานขบวนแห่บริเวณ

รอบทุ่งศรีเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี

กองการศึกษา



64 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

กิจกรรม 1.จัดท าต้นเทียน

พรรษา 2.การแสดงดนตรี

พื นเมือง     3.ส่งเสริมการ

เรียนรู้การแกะสลักต้นเทียน

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน     

(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ท่ี 

3 หน้า 457 ล าดับท่ี 5



65 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

10 จัดงานประเพณีวัน

เข้าพรรษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดงานประเพณีวัน

เข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร       

ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการฯ

ฯลฯ   กิจกรรม 1.ท าบุญตัก

บาตร 2.เวียนเทียน 3.ประกวด

ต้นเทียนขนาดเล็กของชุมชน,

หน่วยงานราชการ 4. แห่เทียน

พรรษาของชุมชนเพ่ือถวาย

พระภิกษุสงฆ์เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน            

(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์

ท่ี 3  หน้า 367 ล าดับท่ี 4

50,000.00 สนามกีฬาหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

(หลังเก่า) และบริเวณ

ศาลหลักเมืองอ าเภอ

นาจะหลวยหรือตามท่ี 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

กองการศึกษา

รวม 10 โครงกร 660,000.00



66 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์

อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ตาม

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

 ท่ีเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

10,000.00  ศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

อุบลราชธานี

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ 10,000.00

           3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



67 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 จ่ายเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถ่ินหรือพื นท่ีใน

เขตเทศบาลต าบล

นาจะหลวย                

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของค่าบริการ

สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 3 หน้า387 ล าดับท่ี 1

180,000.00 ชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย ได้แก่ 

ชุมชนห้วยโลก 

ชุมชนหลักเมือง 1

ชุมชนหลักเมือง 2

ชุมชนศรีพรหม 

ชุมชนกลางเมือง 

ชุมชนห้วยซันใต้ 

ชุมชนห้วยซันเหนือ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

           3.7 แผนงานงบกลาง



68 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 สร้างหลักประกันด้านราย

ได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ)

เพ่ือด าเนินการในการรองรับ

การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ

ท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ นไปท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี ยยัง

ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และได้

ขึ นทะเบียนขอรับเงินเบี ยยังชีพ

ไว้ ตามโครงการสร้าง

หลักประกันด้านรายได้แก่

ผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี ยยัง

ชีพรายเดือนแบบขั นบันได

ส าหรับผู้สูงอายุ โดย

7,707,600.00 ส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล



69 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ผู้สูงอายุ 60-69 ปี  จะได้รับ 

600 บาทต่อเดือน จ านวน 564 

คน,   ผู้สูงอายุ 70-79 ปี         

จะได้รับ 700 บาทต่อเดือน  

จ านวน 287 คน  ,ผู้สูงอายุ 

80-89 ปี  จะได้รับ 800 บาทต่อ

เดือน จ านวน 100 คน  ,

ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ นไป  จะได้รับ 

1,000 บาทต่อเดือน        

จ านวน 5 คน  (รวมผู้สูงอายุ  

956 คน  เป็นเงิน 7,491,600 

บาท)- ผู้ลงทะเบียนรายใหม่จะได้รับ

 600 บาทต่อเดือน จ านวน 30  คน  

เป็นเงิน 216,000 บาท(รวมผู้สูงอายุ

ทั งสิ น 986 คน)



70 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 เสริมสร้างสวัสดิการทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการและ

ทุพพลภาพ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่

ผู้พิการท่ีมีภูมิล าเนาในเขตพื นท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ตาม

โครงการสวัสดิการคนพิการ 

และตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับ

เงินเบี ยความพิการของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย ในอัตราเบี ย

ความพิการท่ีควรได้รับตามสิทธิ 

จ านวน 198 คน 

จึงตั งไว้เพ่ือจ่ายเงินเบี ยความ

พิการ ดังนี 

2,272,800.00 ส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล



71 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1.1 ผู้พิการ อายุต่ ากว่า 0 - 18 

ปี จ านวน 11 ราย รายละ 

1,000 บาท ต่อเดือนต่อคน เป็น

เงิน 132,000 บาท

 1.2  ผู้พิการ อายุ 18 ปีขึ นไป  

จ านวน 187  ราย

รายละ 800 บาท ต่อเดือนต่อคน

 เป็นเงิน 1,795,200 บาท



72 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 สนับสนุนการจัด

สวัสดิการทางสังคมแก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(ผู้ป่วยเอดส์)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์รับรองและ

ท าการวินิจฉัยแล้วรวมทั งต้อง

เป็นบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาในเขต

พื นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย

มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ

 หรือถูกทอดทิ ง หรือขาดผู้

อุปการะเลี ยงดูหรือไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเลี ยงตนเองได้ 

จึงตั งไว้ให้ได้รับเงินสงเคราะห์

เบี ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  

จ านวน 15 คน คนละ 500 บาท

 จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 

126,000 บาท 

126,000.00 ส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

รวม  4 โครงการ 10,286,400.00



73 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

เขตเทศบาลต าบล       

นาจะหลวย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการ ฯ กิจกรรม  ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย จ านวน 6 

ชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 หน้า 397 

ล าดับท่ี 7

50,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย

กองช่าง

      4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



74 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

กรณีจ้างบุคคลธรรมดาช่วยเหลือ

การปฏิบัติงานเฉพาะกิจเฉพาะ

ครั งคราวท่ีมีความจ าเป็นในการ

ส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ปกติของกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมโดยไม่ถือเป็นลูกจ้าง

ซ่ึงจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการใน

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นกิจการใน

อ านาจหน้าท่ี เช่น  

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาลอก

คลองระบายน  า และค่าจ้าง

เหมางานอ่ืน ๆ ท่ีเข้าลักษณะ

งานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 4 หน้า 400  ล าดับท่ี 10 

(โครงการย่อยท่ี 2)

1,861,500.00 ครอบคลุมพื นท่ี 8.91 ตร.กม. กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



75 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ

เดือนละ 24,000 บาท จ านวน 

12 เดือน เป็นเงิน 288,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

4 หน้า400

288,000.00 ท่ีดินเอกชนอกเขตเทศบาล 

หรือสถานท่ีตามท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนด

ตามความเหมาะสม

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



76 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 การบริหารจัดการขยะใน

ครัวเรือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ การบริหารจัดการขยะ

ในครัวเรือน เป็นค่าใช้จ่ายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดการมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R 

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง    

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ

สาธิต ค่าจัดหาจุดรองรับขยะ

อันตราย ค่าวัสดุอุปกรณ์

ด าเนินงาน ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการ ฯ 

100,000.00 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล  

นาจะหลวย

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



77 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

กิจกรรม 1.ฝึกอบรมให้ความรู้

การบริหารจัดการขยะ 

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 200 คน

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 (พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 หน้า 390 

ล าดับท่ี 1



78 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

5 ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  า

ห้วยซัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  า

ห้วยซัน เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ฯลฯ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ            

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการฯ  

กิจกรรม 1.ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บ

น  าห้วยซัน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ 

  ท่ี 4 หน้า 391 ล าดับท่ี 1

50,000.00 อ่างเก็บน  าห้วยซัน  ชุมชน

ห้วยซันใต้

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



79 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

6 ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  า

ห้วยโลก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  า

ห้วยโลก เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการฯ

 กิจกรรม 1.ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บ

น  าห้วยโลก-เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน             

(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์

ท่ี 4 หน้า 392 ล าดับท่ี 2

 

50,000.00 อ่างเก็บน  าห้วยโลก       

ชุมชนห้วยโลก

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



80 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

7 ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับ

ภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ

วันแม่แห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจ

ปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวัน

แม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ 

ฯกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในเขตเทศบาล จ านวน  7 

ชุมชน  - เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 หน้า 394 

ล าดับท่ี 4

40,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย

กองช่าง

รวม 7 โครงการ 2,439,500.00



81 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1 จัดกิจกรรมตามโครงการ

อันเก่ียวเน่ืองในการ

ปกป้องสถาบันส าคัญของ

ชาติ โดยเฉพาะ สถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมและโครงการในการ

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ซ่ึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น         

 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์            

 ค่ายานพาหนะ ในการเข้าร่วม

กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการ ฯ โดยเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย

20,000.00 ห้องประชุมเทศบาลต าบล

นาจะหลวยหรือสถานท่ีท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนดตามความเหมาะสม

งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/งานป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย/

      5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

5.ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



82 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

 จัดท าโครงการและ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมอย่างน้อย   2 โครงการ

  กิจกรรม  1.ท าบุญตักบาตร  

2. กิจกรรมแสดงออกถึงความ

สามัคคีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้า

 410 ล าดับท่ี 2



83 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 เงินอุดหนุนจัดตั งศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินระดับอ าเภอ

(สถานท่ีกลาง) อ าเภอ  

นาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

อุดหนุนเทศบาลต าบลภูจอง

นายอยตามโครงการจัดตั งศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ

(สถานท่ีกลาง) อ าเภอ          

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

  กิจกรรม 1.เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 

จากสาธารณภัย-เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน            

(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ท่ี 5

หน้า 419 ล าดับท่ี 12

30,000.00 อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื อจัดจ้าง               

อ าเภอนาจะหลวย       

จังหวัดอุบลราชธานี

งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล



84 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 ฝึกอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับการเสียภาษีทุก

ประเภทให้กับ

ผู้ประกอบการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง       

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง

เป้าหมายประชาสัมพันธ์ให้มี

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน      

200 คน   กิจกรรม 1. ฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน  2.

จัดท าแผ่นผับประกอบการ

ฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรม

และประชาสัมพันธ์ตามชุมชน 

จ านวน 7 ชุมชน ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  หน้า 413 ล าดับท่ี  

413 ล าดับท่ี 5

20,000.00 ห้องประชุมส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยตามท่ี

ก าหนดตามความเหมาะสม

กองคลัง



85 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษีของเทศบาล เช่น

 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง        

ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าพิมพ์เอกสาร 

ค่าจัดท าเอกสาร รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

กิจกรรม 1. ฝึกอบรมให้ความรู้

แก่ผู้ประกอบการ                 

2.ประชาสัมพันธ์โครงการโดย

ปฏิบัติการแยกตามชุมชนทั ง     

 7 ชุมชน  3.จัดท าเอกสารแผ่น

ผับประกอบการฝึกอบรม ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน           

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 5 หน้า 414 ล าดับท่ี 6

20,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     

นาจะหลวยตามท่ีก าหนดตาม

ความเหมาะสม

กองคลัง



86 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

5 ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ

แผนท่ีภาษี ตามแผนพัฒนา

กิจกรรม 1.ส ารวจข้อมูลท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้าง ป้าย            

 2. น าข้อมูลแผนท่ีภาษี         

3.แก้ไขตาม ผท.7,13       

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 5 หน้า 415 ล าดับท่ี 7

45,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     

นาจะหลวย

 กองคลัง



87 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

6 ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา

องค์ความรู้เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย ให้แก่ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล ข้าราชการและ

พนักงานเทศบาล 

ในการปฏิบัติงานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ของ

เทศบาลต าบล

นาจะหลวย (e-LAAS)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ

บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

กิจกรรม 1. ฝึกอบรมให้ความรู้

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์          

2. ฝึกปฏิบัติงานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ 3. กิจกรรม

นันทนาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน      

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 5 หน้า 416 ล าดับท่ี 8

50,000.00 กองคลัง ส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

กองคลัง



88 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

7 จ้างเหมาบริการพนักงาน

ส ารวจเก็บข้อมูลในการ

จัดท าแผนท่ีภาษี

กิจกรรม 1. ออกส ารวจข้อมูล

ภาษีป้าย  ภาษีท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ถังขยะ ฯลฯ

108,000.00 เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย กองคลัง



89 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

8 ค่าจ้างเหมาบริการ

พนักงานท าความสะอาด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

ท าความสะอาดอาคารส านักงาน

 และท าท่ีเทศบาลต าบลนาจะ

หลวยก าหนด

108,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     

นาจะหลวย

งานพัสดุ/ส านัก

ปลัดเทศบาล



90 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

9 วันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการวันท้องถ่ินไทย เช่น  

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด

นิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการฯ

 กิจกรรม 1.จัดนิทรรศการ

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับพระมหากษัตริย์และ

การด ารงชีพตามปรัญชา

เศรษฐกิจพอเพียง 2.จัดพิธีถวาย

ราชสักการะและกล่าวสดุดี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวในวันท่ี 18 มีนาคม 

ของทุกปี -เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน            

(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์

ท่ี 5 หน้า 324 ล าดับท่ี 9

28,000.00 ในพื นท่ีเทศบาลต าบล        

นาจะหลวยหรือในหรือ 

อ าเภอนาจะหลวย/หรือตามท่ี

จังหวัดก าหนด

งานการเจ้าหน้าท่ี/

ส านักปลัดเทศบาล



91 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

10 จัดงานวันเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 

ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าของ

รางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง

พร้อมเคร่ืองด่ืม และค่าอาหาร 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องตามโครงการ ฯและ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

งานวันเทศบาล ในวันท่ี 24 

เมษายน ของทุกปี ให้ประชาชน 

เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนร่วม เข้า

ร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 

80 คน  

50,000.00 ห้องประชุมเทศบาลหรือตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล



92 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

กิจกรรม  1.ท าบุญตักบาตร     

 2.การแข่งขันกีฬา               

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน     

(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์

ท่ี 5 หน้า 412 ล าดับท่ี 4

รวม  12  โครงการ 479,000.00



93 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

1  ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของ

สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย

โครงการ ค่าอาหารและอาหาร

ว่าง ค่าเช่ายานพาหนะในการ

เดินทาง ค่าอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม ค่าเสื อโครงการฯ ฯลฯ

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

ตามโครงการฯ 

38,800.00 ศูนย์  อปพร.เทศบาลต าบล  

นาจะหลวย/หรือสถานท่ีอ่ืนท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด

งานป้องกันและ

บรรเทา สาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ        

  การรักษาความสงบเรียบร้อย

      6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน



94 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

กิจกรรม 1. จัดฝึกอบรมให้

ความรู้.ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 429 

ล าดับท่ี 5จ านวน 50 คน       

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน     

(พ.ศ.2561-256)ท่ีเพ่ิมเติม

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 4



95 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 7 วันอันตราย 

กิจกรรมป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ จ านวนจุดตรวจ

รอง ปีละ 3 จุด              

กิจกรรม 1. ตั งจุดตรวจ    

จ านวน 3 จุด  ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 427  

ล าดับท่ี 3

60,000.00 (1)จุดตรวจบ้านห้วยโลก 

ถนนสายหลักทางหลวง 2248 

(2)จุดตรวจบ้านห้วยซันใต้ 

ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248

(3)จุดตรวจทางสายกลาง

ถนนทางหลวงชนบท4029

งานป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณภัย/

ส านักปลัดเทศบาล



96 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

3 ฝึกอบรม อปพร. เน่ืองใน

วัน อปพร. ประจ าปี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฝึกอบรม อปพร. เน่ือง

ในวัน อปพร.ประจ าปี  ของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร

 ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ 

ฯกิจกรรม 1. ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้กับสมาชิก อปพร.

เร่ือง พรบ.ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2530          

2.ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในเขต

เทศบาลเป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 439 

ล าดับท่ี 19

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล     

นาจะหลวย

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล



97 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

4 ฝึกอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยในชุมชน

และสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยในชุมชนและ

สถานศึกษา ของเทศบาลต าบล

นาจะหลวย เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ ฯ

 กิจกรรม 1.ฝึกอบรมให้ความรู้  

 2. ฝึกปฏิบัติการ   การระงับภัย

ในชุมชน -เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี

 6 หน้า 429 ล าดับท่ี 5

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       

นาจะหลวย

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล



98 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

5 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ ฝึกอบรมและฝึกซ้อม

แผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน   เช่น ค่า

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร 

ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการ ฯกิจกรรม  1.ฝึกอบรม

 2.ฝึกซ้อมแผน

30,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       

นาจะหลวย(หลังเก่า)

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล



99 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

6 ฝึกอบรมและฝึกซ้อม

แผนปฏิบัติการตามแผน

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ ฝึกอบรมและฝึกซ้อม

แผนปฏิบัติการตามแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  เช่น 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร

 ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตาม

โครงการ ฯกิจกรรม 1.ฝึกอบรม

ให้ความรู้2. ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ

การ

50,000.00 ส านักงานเทศบาลต าบล       

นาจะหลลวย

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล



100 แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

7 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 7 วันอันตราย

กิจกรรมป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

จ านวนจุดตรวจรอง ปีละ 3 จุด

กิจกรรม 1. ตั งจุดตรวจ    

จ านวน 3 จุด  ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 428 

ล าดับท่ี 4

60,000.00 (1)จุดตรวจบ้านห้วยโลก 

ถนนสายหลักทางหลวง 2248 

(2)จุดตรวจบ้านห้วยซันใต้ 

ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248

(3)จุดตรวจทางสายกลาง

ถนนทางหลวงชนบท4029

งานป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณภัย/

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 7 โครงการ 298,800.00



101 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้้ำหนัก

แบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัด

ส่วนสูง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองช่ัง

น้้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ี

วัดส่วนสูง จ้ำนวน 2 เคร่ือง-

เป็นเคร่ืองช่ังน้้ำหนักแท่น

เหยียบแบบแสดงผลเป็น

ดิจิตอลมีท่ีวัดส่วนสูงในตัว    

 -สำมำรถช่ังน้้ำหนักได้ไม่น้อย

กว่ำ 200 กิโลกรัม -สำมำรถช่ัง

ได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม   -

วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 

200 เซนติเมตร -สำมำรถ

วิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย 

(Body Mass index :BMI)

40,000.00     ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด

เทศบำลต้ำบลนำจะหลวย

กองกำรศึกษำ

รวม  1  โครงกำร 40,000.00     

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1.1 แผนงานการศึกษา



102 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือเคร่ืองตัด

หญ้ำแบบข้อแข็ง จ้ำนวน 2 

เคร่ืองๆละ 9,500 บำท

เป็นเงิน 19,000 บำท 

คุณลักษณะเฉพำะ ดังน้ี

1)เป็นเคร่ืองตัดหญ้ำแบบ

สะพำย

2)เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ

 1.4 แรงม้ำ

3)ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อย

กว่ำ 30 ซีซี

4)พร้อมใบมีด

19,000.00 กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข



103 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้ำหรับ

งำนส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 

เคร่ือง เคร่ืองละ 22,000 บำท

22,000.00     กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 จัดซ้ือกระกระบะโครง

เหล็กลำกพ่วงรถตัดหญ้ำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถกระบะ

โครงเหล็กลำกพ่วงรถตัดหญ้ำ 

 จ้ำนวน  1  คัน       

(จัดซ้ือนอกบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์)  โดยมีรำยละเอียด

ดังน้ี

   - ขนำดกว้ำง  1.80  เมตร   

 -ยำว  2.40  เมตร

  - สูง  1.50  เมตร

46,000.00     กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



104 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 จัดซ้ือเล่ือยยนต์ (เคร่ือง

เล่ือยโซ่ยนต์)

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเล่ือย

ยนต์ (เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์)

ขนำดไม่เกิน 1 แรงม้ำ   

จ้ำนวน 1 เคร่ือง (นอกเหนือ

บัญชีครุภัณฑ์)  โดยมี

คุณลักษณะ ดังน้ี

1)เป็นเคร่ืองเล่ือยยนต์ชนิด

เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 

ก้ำลังไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ

2)บำร์ยำวไม่น้อยกว่ำ 12 น้ิว

3)ขนำดใบเล่ือยโซ่ไม่น้อยกว่ำ 

3/8

7,500.00       กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



105 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4)ควำมยำวบำร์ตัดไม่น้อยกว่ำ

 12 น้ิว

5)ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อย

กว่ำ 38 ซีซี

6)ขนำดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ

 0.135 RPM

กำรรับรองคุณภำพ มีกำร

รับรองคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

-จัดซ้ือนอกบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์



106 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้ำ 

(แบบมือถือ)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเล่ือยวง

เดือนไฟฟ้ำ (แบบมือถือ)  

ขนำด 8 น้ิว  จ้ำนวน 1 เคร่ือง

(ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ฯ)  โดยมีคุณลักษณะ

 ดังน้ี

   1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์ 

ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ

 4,000 รอบต่อนำที 

   2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ

 65 มิลลิเมตร

   3) ขนำดท่ีก้ำหนดเป็นขนำด

เส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบ

เล่ือยข้ันต้่ำ

6,500.00       กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



107 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

6 จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบ

มือถือ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ือง

เจีย/ตัด แบบมือถือ  ขนำดไม่

น้อยกว่ำ 5 น้ิว จ้ำนวน 1 

เคร่ือง(ตำมบัญชีรำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑ์ฯ)  โดยมี

คุณลักษณะ ดังน้ี

     -ขนำด 5 น้ิว(125 

มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์

ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ  

10,000 รอบต่อนำที

6,400.00       กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



108 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

7 จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์  

แบบมือจับธรรมดำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตัด

ไฟเบอร์  แบบสำยพำน ขนำด

ไม่น้อยน้อยกว่ำ 14 น้ิว  

จ้ำนวน 1 เคร่ือง(นอกบัญชี

มำตรฐำนครุภัณฑ์)  โดยมี

คุณลักษณะ ดังน้ี

  -ตัดเหล็กได้ขนำดสูงสุด 5 น้ิว

   -ขนำดแผ่นตัด 14x1x1/8 น้ิว

  -ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 

2,175 รอบต่อนำที(RPM)

  -แรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลต์

  -ขนำดแท่นเคร่ืองไม่น้อยกว่ำ

 17x35 น้ิว

 -ควำมสูงเคร่ืองไม่น้อยกว่ำ 23

 น้ิว

10,000.00     กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



109 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 -แรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 3 แรงม้ำ

 -จัดซ้ือนอกบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ E18



110 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

8 จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ือง

เช่ือมโลหะ   ขนำดไม่น้อยกว่ำ

 300 Amp  จ้ำนวน 1 เคร่ือง

(จัดซ้ือนอกบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์)  โดยมีคุณลักษณะ 

ดังน้ี

     -แรงดันไฟฟ้ำ 220 V

     -ก้ำลังไฟฟ้ำเข้ำไม่น้อยกว่ำ

 5.3 KVA

     -แรงดันไฟไร้ภำวะ 62V

     -กระแสไฟเช่ือมไม่น้อย

กว่ำ 2-160A

     -แรงดันไฟในกำรเช่ือม 

20.4-27.6V

     -เพำเวอร์แฟคเตอร์ 0.7

     -ระดับควำมเป็นฉนวน F

15,000.00     กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



111 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 -ใช้กับขนำดลวดเช่ือมได้ไม่

น้อยกว่ำ 1.6-4.0 mm

-จัดซ้ือนอกบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์



112 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

9 จัดซ้ือสว่ำนไร้สำย  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือสว่ำนไร้

สำย  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 โวล

 จ้ำนวน 1 เคร่ือง  

(จัดซ้ือนอกบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์)  โดยมีคุณลักษณะ 

ดังน้ี

     -ควำมเร็วรอบตัวเปล่ำ 

0-380/1,300 รอบ/นำที

     -แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 

28 นิวตันเมตร

     -สำมำรถเจำะไม้ได้

     -สำมำรถเจำะพลำสติกได้

     -สำมำรถปรับควำมเร็วได้ 

2 ระดับ

     -สำมำรถเจำะคอนกรีต

8,000.00       กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



113 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 -สำมำรถปรับทิศทำงกำรหมุน

ได้ท้ังซ้ำยและขวำ

     -มีแบตเตอร่ีอย่ำงน้อยไม่

น้อยกว่ำ 2 ก้อน

     -แบตเตอร่ีเป็นชนิดลิเทียม

ไอออน ขนำด 12 V

-จัดซ้ือนอกบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์



114 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

10 จัดซ้ือสว่ำนไฟฟ้ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือสว่ำน

ไฟฟ้ำแบบเจำะกระแทก  

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 800 วัตต์  

จ้ำนวน 1 เคร่ือง(จัดซ้ือนอก

บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์)  โดย

มีคุณลักษณะ ดังน้ี

     -มีสวิสต์ปรับควำมเร็ว

     -มีระบบเบรกไฟฟ้ำ

     -ปรับ ซ้ำย-ขวำ ได้

     -ปรับได้ 2 สปีด ช้ำ/เร็ว

     -เปล่ียนดอกเจำะโดยไม่

ต้องใช้จ้ำปำได้ KEYLESS 

CHUCK

8,000.00       กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



115 แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

  -ปรับค่ำแรงบิดได้ 16 ระดับ

     -ชุดกระเป๋ำถือพลำสติก

-จัดซ้ือนอกบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์

รวม 10 โครงกำร 148,400.00



ภาคผนวก




