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แผนการด าเนินงาน 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์  จังหวดัขอนแก่น 
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    ค ำกล่ำวน ำ 

  แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ที่
เป็นโครงการบริการสาธารณะให้กับประชาชน ของเทศบาลต าบลนาค า ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   กล่าวคือเทศบาลต าบลนาค า ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
โครงการที่เป็นบริการสาธารณะให้กับประชาชน ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งที่ เป็น
งบประมาณของเทศบาลต าบลนาค า และที่ด าเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาด าเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลนาค า   มาจัดท าแผนการด าเนินงานข้ึน  เพื่อเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลต าบลนาค า ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดท าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  เทศบาลต าบลนาค าจักได้น าแผนการด าเนินงานน้ีไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนใน ท้องถ่ินต่อไป  

 

 

        อนุมัติ  

           (ลงนาม)           . 

                    (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์) 

นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
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ค ำน ำ 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลนาค า จัดท าข้ึนตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
25๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องการ
ด าเนินการจริง กิจกรรมที่เป็นบริการสาธารณะให้กับประชาชน ทั้งหมดในเขตพื้นที่ของต าบลนาค า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง 
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นทีข่องต าบลนาค า ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 2564 
และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  เทศบาลต าบลนาค าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ิน ของ
ผู้บริหารด้วย  

 

      ส่วนที่  1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการ
จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าข้ึนเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปรง่ใส
และสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน และเป็นองค์กรที่
เปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลนาค าได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดย
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อ
จัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดข้ึนส าหรับ
งบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. 25๖๑ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 
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๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  เทศบาลต าบลนาค า  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่ก าหนดตาม
หนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564  ของเทศบาลต าบลนาค าข้ึนและเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงานต่างๆ/โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ที่เป็นโครงการ
บริการสาธารณะให้กับประชาชน  เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถ่ินและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจรงิทัง้หมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประจ าปงีบประมาณนั้นเพื่อใหแ้นวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบรหิารงานของผู้บรหิารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รวมทั้ง
เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
  
 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ด าเนินการในพื้นที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ 
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปข้ันตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานได้ 
3  ข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ 
เทศบาลต าบลนาค า     และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ 
ที่จะด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาลต าบลนาค า 
 ขั้นตอนท่ี 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาค า  และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด า 
เนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลนาค า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด า เนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย   1) บทน า  2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  3) ข้ันตอนการ
จัดท าแผนด าเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุป
จ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรบั
ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถ่ิน  (ผด. 02/1) ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้กับชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลนาค าให้ความเหน็ชอบรา่งแผนการ
ด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนาค า 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

(เฉพาะโครงการบริการสาธารณะให้กับประชาชน) 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง

น้อยสามสิบวันนับแต่ วันท่ีตั้ งงบประมาณ

ด าเนินการฯ 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

หน่วยราชการ

ส่วนกลาง   

ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถ่ินในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
    ประชาชนรับรู้ข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลว่า โครงการพัฒนาต่างๆนั้น แต่ละโครงการจะด าเนินการใน 
    ห้วงเวลาใด 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการพัฒนาท้องถ่ินของทุกส่วนของเทศบาลต าบลนาค า 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณใน 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 

 
******************************* 
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ส่วนที่ ๒  
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการบริการสาธารณะต่อประชาชน คิด
เป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ 
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผดิชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงาน
แล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นรอ้ยละของโครงการทัง้หมด 
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.   
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถ่ิน      (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือน
ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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                   2.1 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ 
             แบบ ผด.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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แบบสรปุรวมทั้งหมด ผด.๐๑  

แผนงำน ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๕ รวมทุกยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

๑.บริหำรงำน
ทั่วไป 

3 95,000 - - - - - - 11 1,948,132 14 2,043,132 

๒.กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน 

1 30,000 7 600,000 - - - - 1 612,000 9 1,242,000 

๓.กำรศึกษำ 9 3,002,352 - - - - - - 2 384,000 11 3,386,352 
๔.สำธำรณสุข 
 

3 600,000 - - - - - - - - 3 600,000 

๕.สังคม
สงเครำะห์ 

3 250,000 - - - - - - - - 3 250,000 

๖.เคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - 1 30,000 2 444,000 3 474,000 

๗.สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 120,000 2 60,000 1 20,000 - - - - 5 200,000 

๘.กำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

5 245,000 - - - - - - - - 5 245,000 

๙.อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

- - 12 1,500,000 - - - - - - 12 1,500,000 

๑๐.กำรเกษตร - - - - - - 2 40,000 - - 2 40,000 
๑๑.งบกลำง 5 11,813,600 - - - - - - -  - 5 11,813,600 

รวม 31 16,155,952 21 2,160,000 1 20,000 3 70,000 16 3,388,132 72 21,794,084 

แบบ ผด. ๐๑ 



9 
  

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ (รวมทุกยุทธศำสตร์) 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4                             
เทศบำลต ำบลนำค ำ  อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

                                                                            ******************************* 

 
ยุทธศำสตร ์

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (รวมทุกยุทธศำสตร์) 

 จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรท้ังหมด 

 
 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณท้ังหมด 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 19.44% 2,043,132 9.37% ส ำนักปลัด 
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 12.50% 1,242,000 5.70% ส ำนักปลัด 
๑.๓ แผนงานการศึกษา 11 15.28% 3,386,352 15.54% กองกำรศึกษำ 
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 3 4.17% 600,000 2.75% ส ำนักปลัด 
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 4.17% 250,000 1.15% ส ำนักปลัด 
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 3 4.17% 474,000 2.17% กองช่ำง 
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 6.94% 200,000 0.92% ส ำนักปลัด 
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 6.94% 245,000 1.12% กองกำรศึกษำ 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 16.67% 1,500,000 6.88% กองช่ำง 
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร 2 2.78% 40,000 0.18% ส ำนักปลัด 
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง 5 6.94% 11,813,600 54.21% ส ำนักปลัด 

รวม 72 100% 21,794,084 100%  
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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2.2 แบบ ผด.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาคนและสังคม 
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แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                               
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 ๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
        ๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

วันส าคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความรักต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๘๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

 
 

           

2. โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันท้องถิ่นไทย
หรือวันเทศบาล 

เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแห่
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเผยแพร่บทบาท
ภารกิจของ อปท. 
 

๕,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

            

   
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                  
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 ๑.  ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
        ๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๓. โครงการจิตอาสา ท าดี

ด้วยหัวใจ 
เพื่อสร้างจิตส านักของ 
บุคลากรจิตอาสาให้มี
ความเสียสละ และท าดี
ด้วยใจ ไม่อาศัยสิ่งตอบ
แทน 

10,000 ต าบล 
นาค า 

งาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนและสังคม  
       ๑.๒ แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยในงำนป้องกันฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร) 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกจิกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 

เพื่อให้การช่วยเหลือโดยจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภัย
กรณีฉุกเฉินการส่งเสริมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคติดต่อและโรคระบาดใน
ท้องถิ่น 
 

3๐,๐๐๐ อ าเภอ
อุบลรัตน์ 

งานป้องกันฯ 

ส านักปลัด 

            

       
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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            แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                                       เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
      ๑.๓ แผนงำนกำรศึกษำ  

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 

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. โครงการส่งเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนต าบลนาค า 

เพื่อสง่เสรมิใหเ้ยาวชน
ต าบลนาค ามสี่วนร่วม
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

20,๐๐๐ ส านักงาน  

ทต.นาค า 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลนาค า 

เพื่อสง่เสรมิโภชนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวัยให้
แกเด็กเล็ก 

343,๐๐๐ ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก
เทศบาล
ต าบลนา

ค า 

กอง
การศึกษา 

            

๓. โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
ค่าจัดการเรียน การสอน
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลนาค า 
 (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อสง่เสรมิพฒันาการ
ของเด็กในการเรียนรู้
และการศึกษา 

119,00๐ ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก
เทศบาล
ต าบลนา

ค า 

กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๑.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนและสังคม  
       1.3 แผนงำนกำรศึกษำ  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ล ำดับ ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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ที่ 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ  
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กในการเรียนรู้และ
การศึกษา 

33,9๐๐ ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก
เทศบาล
ต าบลนา

ค า 

กอง
การศึกษา 

            

๕. โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นไป 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเด็กในการเรียนรู้
และสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่เด็กเล็กในการก้าว
เข้าสู่สังคมภายนอก 

๒๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
      1.3 แผนงำนกำรศึกษำ  

แบบ ผด. ๐๒ 
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โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ล ำดับ ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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ที่ 
6. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
ค า 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยให้แกเด็ก
เล็ก 

134,134 ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก
เทศบาล
ต าบลนา

ค า 

กอง
การศึกษา 

            

7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

25,000 เทศบาล
ต าบลนาค า 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๑.ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
     1.3   แผนงำนกำรศึกษำ (เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร) 

แบบ ผด. ๐๒ 
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โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ล ำดับ ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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ที่ 

8. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน สงักัด 
สพฐ. เขต 4 ขอนแก่น 

เพื่อสง่เสรมิโภชนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวัยให้
แกเด็กเล็ก 

747,318 โรงเรียน 3 
โรง ในเขต
พื้นที่ต าบล

นาค า 

กอง
การศึกษา 

            

9. โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ) เขต 4 
ขอนแก่น จ านวน 3 
โรงเรียน 

เพื่อสง่เสรมิโภชนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวัยให้
แกเด็กเล็ก 

1,560,000 โรงเรียน 3 
โรง ในเขต
พื้นที่ต าบล

นาค า 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
   1.4 แผนงำนสำธำรณสุข 

   ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ที่ รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

ด ำเนินกำร 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. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัข
บ้าระบาดจากสัตว์สู่
คนในต าบลนาค า 

6๐,๐๐๐ เขตพื้นที่
ต าบลนา

ค า 

งานสาธารณสุข 

 ทต.นาค า 

            

๒. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

๒๐,๐๐๐ เขตพื้นที่
ต าบลนา

ค า 

งานสาธารณสุข 

 ทต.นาค า 

            

 
 
 
 
 
 
 

  
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
   1.4 แผนงำนสำธำรณสุข (เงินอุดหนุนเอกชน) 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

3. โครงการอุดหนุน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสง่เสรมิ
สนับสนุนให้ชุมชน
ด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ทั้ง 26 
ชุมชน 

52๐,๐๐๐ เขตพื้นที่
ต าบลนา

ค า 

งานสาธารณสุข  

ทต.นาค า 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๑.ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำคนและสังคม  
    1.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 
ล าดับ 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 

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. โครงการช่วยเหลือ
สวัสดิการและ
สงเคราะหเ์ด็กผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลนาค า 

เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้แก่เด็กนกัเรียน
ผู้ด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลนาค า 

๒1๐,๐๐๐ ทต.นาค า   กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๑.ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
   1.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร) 

 
     

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓                                      พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

2. อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนภารกจิเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 

เพื่อสง่เสรมิ
สนับสนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

2๐,๐๐๐ เหล่า
กาชาด
จังหวัด

ขอนแก่น 

งานสาธารณสุข  

ทต.นาค า 

            

3. โครงการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานกิ่งกาชาด
อ าเภออุบลรัตน์ 

เพื่อสง่เสรมิ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานกิ่งกาชาด
อ าเภออุบลรัตน์ 

2๐,๐๐๐ อ าเภอ 

อุบลรัตน์ 

งานสาธารณสุข 

 ทต.นาค า 

            

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๑.ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
   1.6  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3                                      พ.ศ.๒๕๖4 

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. โครงการอบรมและศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กบัผู้น า
ชุมชนและประชาชน 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนมีความรู้ 

ความสามารถและน ามาใช้กับ
ชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ได้ 

100,000 สถานที่ที่
ก าหนด 

ส านักปลัด             

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เขตพื้นที่ต าบลนาค า 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า 

20,000 ต าบลนา
ค า 

ส านักปลัด             

 

 

 

 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
แบบ ผด. ๐๒ 

แบบ ผด. ๐๒ 
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เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
๑.ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
  1.7 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (งำนกีฬำและนันทนำกำร) 
ล ำดับ 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

๑. โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต าบลนาค า
ต้านยาเสพติด 

เพื่อสง่เสรมิให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ 

๑๐,๐๐๐ ทต.นาค า กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการแข่งขันกีฬา
อุบลรัตน์สมัพันธ์ 

เพื่อสง่เสรมิการเล่น
กีฬาและการออก
ก าลังกาย เช่ือมความ
สามัคคีของพนักงาน 
อปท. 

100,000 สถานที่ที่
ก าหนด 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

แบบ ผด. ๐๒ 
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เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
๑.ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
1.7  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ล ำดับ 

ท่ี 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ พ้ืนท่ี หน่วย 

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

3. โครงการจัดกจิกรรม
ร้อยรกัดวงใจห่วงใย
ผู้สงูอายุ 

เพื่อสง่เสรมิการเล่น
กีฬาและการออก
ก าลังกาย เช่ือมความ
สามัคคีของพนักงาน 
อปท. 

75,000 เทศบาล
ต าบลนา

ค า 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

แบบ ผด. ๐๒ 
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เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
๑.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนและสังคม  
       ๑.๗ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร) 
ล ำดับ 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

งานประเพณีบุญกุม้
ข้าวใหญ่และของดี
อ าเภออุบลรัตน์ 
ประจ าปี 2564 

เพื่อสง่เสรมิการ
อนุรักษ์ สบืสาน 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

2๐,๐๐๐ ทต.นาค า กอง
การศึกษา 

            

5. อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี ราชพิธี  
อ าเภออุบลรัตน์ 

อุดหนุนที่ท าการ
อ าเภออุบลรัตน์ 

40,๐๐๐ ทต.นาค า 

 

งานบรหิาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

      ๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  

แบบ ผด. ๐๒ 
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        1.8 แผนงำนงบกลำง 
ล ำดับ 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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. โครงการสนบัสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สงูอายุ 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
และสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีแกผู่้สงูอายุ 

9,183,6๐๐ เขตพื้นที่
ด าบลนา

ค า 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

            

๒. โครงการสนบัสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
และสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีแกผู่้พิการ 

2,100,0๐๐ เขตพื้นที่
ด าบลนา

ค า 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

            

3. โครงการสนบัสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือใหผู้้ติดเช้ือ
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓๐,๐๐๐ เขตพื้นที่
ด าบลนา

ค า 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำคนและสังคม  
      1.8  แผนงำนงบกลำง 
     

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4. โครงการสนบัสนุน
กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน
หรือพื้นที่เทศบาลต าบล
นาค า 

เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูด้าน
สาธารณสุขชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ ทต. นา
ค า 

ส านักปลัด             

5 เงินส ารองจ่าย บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็น
ส่วนรวมหรือกรณี
ป้องกันหรอืยับยัง้ก่อน
การเกิดสาธารณภัยหรือ
คาดการว่าจะเกิดสา
ธารณภัยฯลฯ 

300,000 ทต.นา
ค า 

ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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 ๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
 2.1   แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำ
ณ 

พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนิน 
กำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
แห่งชาติ (22มีนาคมของทุกปี) 

เพื่อร าลึกถึงการจัดตั้ง อปพร. 
และสร้างขวัญก าลังใจให้สมาชิก 
อปพร. 

๒๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

            

2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อม
แผนลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกู้ชีพ กู้ภัย 
ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 

1๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

            

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฏ
จราจร 

๕๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

            

4. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฏ
จราจร 

๕๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

            

 
 
 
 

 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



37 
  

๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
๒.๑ แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน(งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
ล ำดับ 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนิน 
กำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
เทศบาลต าบลนาค า 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐาน และมีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

๑๕๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

            

๖. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร). . 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 
อปพร. ในการปฏิบัติงาน 

3๐๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

            

7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครเตือนภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

2๐,๐๐๐ สถานที่ที่
ก าหนด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
2.2 แผนงำน สร้ำงควำมเขม้แข้งของชุมชน (อุดหนุนส่วนรำชกำร)      
ล ำดับ 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนิน 
กำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น 

30,000 จังหวัด 
ขอนแก่น 

ส านักปลัด 
เทศบาล

ต าบลนาค า 

            

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อ าเภออุบลรัตน์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อ าเภออุบลรัตน์ 

30,000 อ าเภอ
อุบลรัตน์ 

ส านักปลัด 
เทศบาล

ต าบลนาค า 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ ผด. ๐๒ 
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เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
 2.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ล ำดับ 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖4 

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

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาค า 
สายหลังโรงเรียน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

๑28,0๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบล 
นาค า 

กองช่าง             

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดหน
วน  สายจากซอยข้างบ้านนาย
เสวียน จันทร์โสม ถึง บ้านนาง
จันทร์ประภา สีแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

๑๔7,4๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบล 
นาค า 

กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเล้า  
สายจากหน้าบ้านนายทองม้วน  

จนัทร์โสม ถึง สะพานข้ามห้วย

คุมมุม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

๑๔7,0๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบล 
นาค า 

กองช่าง             

 
 

 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
  2.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๔. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองขาม สายคุ้มใหม่
แสนสุข 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการ เดินทาง
สัญจรและปลอดภั ย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

96,0๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบล 
นาค า 

กองช่าง             

๕. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองขาม สายจากสวน
นายเฉลียว ชาปัญญา เชื่อม
ถนนไปบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 
(ช่วงที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการ เดินทาง
สัญจรและปลอดภั ย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

87,0๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบล 
นาค า 

กองช่าง             

๖. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองขาม สายจากสวน
นายเฉลียว ชาปัญญา เชื่อม
ถนนไปบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 
(ช่วงที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการ เดินทาง
สัญจรและปลอดภั ย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

69,0๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบล 
นาค า 

กองช่าง             

 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
   2.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
แวง สายจากศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน ถึง ถนน 5033 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

๒78,0๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบลนาค า 

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนอง
แวงใหม่ สายจากหน้าเมรุวัด
สว่างอารมณ์ ถึง หนองทุ่มเรียง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

147,0๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบลนาค า 

กองช่าง             

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 4 บ้านหนองไหล จากหน้า
บ้านนายวิชัย แสนค า ถึงนา 
นายบุญหลอง จันทร์โสม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

131,900 เขตพื้นที่ 
ต าบลนาค า 

กองช่าง             

 

 

 

 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
   2.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 7 บ้านสัมพันธ์ สายจากซอย
วัด ถึงนา นายแหวน ลุนพรหม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

76,7๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบลนาค า 

กองช่าง             

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 9 บ้านหนองขาม สายจาก
ทางลงหนองปิง  

ถึงนา นายประยงค์ แสงกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

59,9๐๐ เขตพื้นที่ 
ต าบลนาค า 

กองช่าง             

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 10 บ้านหนองแวง จากไร่
นางค า แสนแก้ว ถึง หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

132,100 เขตพื้นที่ 
ต าบลนาค า 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๓  
         การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๓. ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือกำรแข่งขัน  
   3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ล ำดับ ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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ที่ 
๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุน

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชม 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในชุมชม และ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

20,000 ต าบล
นาค า 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

            
ยุทธศำสตร์ ที่ ๔ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                        
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
     ๔. ภำยใตยุ้ทธศำสตร์   กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
       4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน (งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ล ำดับ ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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ที่ 
1. โครงการบริหารจัดการขยะ

พื้นที่ต าบลนาค า 
เพื่อส่ง เสริมให้ค ว ามรู้
เก่ียวกับกระบวนการคัด
แยกขยะและจัดการขยะ 
ประเภทขยะอินทรีย์ ขยะ
รี ไซเคิล ขยะอันตราย 
ขยะทั่ วไป เป็นการลด
ปริมาณขยะในชุมชน/
หมู่บ้าน สถานศึกษา ส่วน
ราชการ เพื่อให้เกิดความ
ร่ ว ม มื อ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น
ภายใต้แนวคิด “ประชา
รัฐ” ของต าบลนาค า 

3๐,๐๐๐ เขต
พื้นที่
ต าบล
นาค า 

งาน
สุขาภิบาล 

ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 

    ๔.ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

     4.2  แผนงำนกำรเกษตร 

แบบ ผด. ๐๒ 
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โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 
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ล ำดับ ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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ที่ 
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดามหา
วชิราลงกรณวรราชภักดีสิริ
กิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสิมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่ อสนองพระราขด า ริ
สมเด็จพระกนิษฐา ธิร าช
เ จ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดามหาวชิราลง
กรณวรราชภักดีสิริ กิจกา
ริ ณี พี ร ย พั ฒ น  รั ฐ สิ ม า
คุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี สร้างการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2๐,๐๐๐ ภายใน
เขต
พื้นที่
ต าบล
นาค า 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

            

๒. โครงการรักษ์น้ า รักป่า รัก
แผ่นดิน 

จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

๒๐,๐๐๐ เขต
พื้นที่
ต าบล
นาค า 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 
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ยุทธศำสตร์ ที่ ๕ 
 
 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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 ๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป(งำนบริหำรท่ัวไป) 

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด 
ของกิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการศูนย์ให้
ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ

เก่ียวกับกฎหมาย
เบื้องค้นให้กับ

ประชาชน 

20,000 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลนาค า 

งานรับเรือ่งราว
ร้องทกุข ์

ส านักปลัด 
 

            

๒. โครงการต่ออายุ
โดเมนช่ือเว็บไซต์
และบริการพื้นเว็บ
โฮลดิง้เทศบาล
ต าบลนาค า 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทาง
เว็บไซต์เทศบาล
ต าบลนาค า 

9,๐00 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลนาค า 

งานบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัด 

      
 
 
 
 

      

 

 

 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                   
เทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
 5.1   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (งำนบริหำรท่ัวไป) 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด 
ของกิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓. โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการ
เลือกตั้งผูบ้ริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลนา
ค า 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

214,132 ต าบล
นาค า 

งานบริหารทั่วไป 
ส านักปลัด 

            

4. โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม ส าหรบั
บุคลากรของ
เทศบาลต าบลนา
ค า 

เพื่อสร้างวิสัยทัศฯ
ในการบริหารงาน
ท้องถิ่นรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่
ประชาคมอาเซียน 

15,000 เทศบา
ลต าบล
นาค า 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                            
เทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
   5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (งำนบริหำรท่ัวไป) 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด 
ของกิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕. โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิาน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฎิบัติงาน
ราชการในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

100,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

            

6. โครงการจ้างท าและ
บริการพื้นทีเ่กบ็
ฐานข้อมูลระบบ 
สารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

เพื่อพัฒนาระบบ
การให้บริการ
ประชาชนให้มี
ความทันสมัย
มากขึ้น 

7,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

งานบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัด 

            

 

 
 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                              
เทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
   5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป(งำนบริหำรท่ัวไป) 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด 
ของกิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7. ค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลในงาน
ส านักปลัด ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ มท 
0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 เรื่องด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

1,073,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

            

 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 

๕ ภำยใต้ยุทธศำสตร์   กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 

แบบ ผด. ๐๒ 
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   5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร) 
ล ำดับ 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

8. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ของเทศบาลต าบล
นาค า 
 

เพื่อสง่เสรมิการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน
และจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

๕๐,๐๐๐ ทต.นาค า 
 

งานแผนและ
งบประมาณ 
ส านักปลัด 

            

9. โครงการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ต าบลนาค า 

เพื่อสง่เสรมิการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน
และสร้างความ
โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

10,000 ทต.นาค า งานแผนและ
งบประมาณ 
ส านักปลัด 

            

 

 
 

 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
   5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (งำนบริหำรงำนคลัง) 

ล ำดั
บ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.

ย 
ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

๑0. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลนาค า 

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

งาน
บรหิารงาน

คลัง 
กองคลัง 

            

11. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบรกิารอื่นๆ
ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงาน เป็นไป
ตามหนังสือ มท 
0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 
เรื่องด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

350,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

งาน
บรหิารงาน

คลัง 
กองคลัง 

            

 
 แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
  5.2  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด 
ของกิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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. ค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ตาม
อ านาจหน้าที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบรกิารอื่นๆ 
ตามอ านาจหน้าที่ใน
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ มท 
0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 เรื่องด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-รับผิดชอบโดยส านัก
ปลัด 
 

612,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 
ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
 5.3   แผนงำน กำรศึกษำ (งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ) 

ล ำดั
บ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบรกิารอื่นๆ
ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงาน ในงาน
กองการศึกษา
เป็นไปตามหนังสือ 
มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 
เรื่องด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-รับผิดชอบโดยกอง
การศึกษา 
 

108,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

กอง 
กำรศึกษำ 
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แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
 5.3  แผนงำน กำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

ล ำดั
บ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.

ย 
ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

2. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบรกิารอื่นๆ
ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงาน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า
เป็นไปตามหนังสือ 
มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 
เรื่องด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

276,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

กอง 
กำรศึกษำ 

            

แบบ ผด. ๐๒ 
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- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
นาค า 

 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
   5.4 แผนงำน เคหะและชุมชน (งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน) 

ล ำดั
บ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบรกิารอื่นๆ 
ตามอ านาจหน้าที่
ในงานของกอง
ช่าง ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ 
มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 

168,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

กอง 
ช่ำง 

            

แบบ ผด. ๐๒ 
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เรื่องด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- รับผิดชอบโดย 
กองช่าง 
 

 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
   5.4 แผนงำน เคหะและชุมชน (งำนไฟฟ้ำและถนน) 

ล ำดั
บ 
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต.ค พ.

ย 
ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

2. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบรกิารอื่นๆ 
ตามอ านาจหน้าที่
ในงานของกอง
ช่าง ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ 
มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 

276,000 เทศบาล 
ต าบล 
นาค า 

กอง 
ช่ำง 

            

แบบ ผด. ๐๒ 
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กรกฎาคม 2563 
เรื่องด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- รับผิดชอบโดย 
กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 แบบ ผด.๐๒/๑ 
 

                                   บัญชีครุภัณฑ ์
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 1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน     (ส ำนักปลัด) 
  1.1 แผนงำนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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. โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี 

ท างาน 
๑.จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
จ านวน ๑ ตัว คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังน้ี  
- โครงขา 5 แฉก มีล้อหมุนได้
รอบตัว 
- ที่น่ังบุฟองน้ าหุ้มด้วยวัสดุ
หนังเทียมหรือผ้าตาข่าย 
-พนักผิงเก้าอ้ีสามารถโยกเอน
ได้ 

4,๕๐๐ ทต.นาค า ส ำนักปลัด             

ผด. ๐๒/๑ 
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สามารถปรับสูงต่ าได้ด้วย
ระบบโค้ช 
-มีที่ท้าวแขน 
- ก าหนดราคาตามท้องตลาด
ปัจจุบัน และไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 

        
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 
1.1 แผนงำนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ท างาน ระดับ
ช านาญการ 

เพื่อใช้ในห้องท างานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และใช้ในงานแผนและ
งบประมาณ รวมจ านวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 4,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
1. มีพนักพิงและที่น่ังบุฟองน้ าหุ้ม
หนังสีด า 

8,๐๐๐ ทต.นาค า ส ำนักปลัด             

ผด. ๐๒/๑ 
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2. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้น
รูปสีด า 
3. โครงขาเหล็ก 5 แฉก 
4. ปรับระดับเก้าระดับ Gas 
Lifling รองรับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 
100 กิโลกรัม  
ก าหนดราคาตามท้องตลาด
ปัจจุบัน และไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

     
 
 1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 
 1.1 แผนงำน :งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ลมติดผนัง 
เพื่อจัดซ้ือพัดลมติดผนัง เพื่อใช้ใน
ส านักงานใช้ในงานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และงานตรวจสอบภายใน 
จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด
พอสังเขป ดังน้ี 
1. ใบพัดขนาด 16 น้ิว 

1,5๐๐ ทต.นาค า ส ำนักปลัด             

ผด. ๐๒/๑ 
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2. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
3. ประหยัดไฟเบอร์ 5  
ก าหนดราคาตามท้องตลาด
ปัจจุบัน และไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 
1.1 แผนงำน :งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
พร้อมติดตั้ง ส าหรับใช้ในห้อง

ท างานส านักปลัด โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  

2๘,๐๐๐ ทต.นาค า ส ำนักปลัด             

ผด. ๐๒/๑ 
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1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ า
กว่า 24,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม
ค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความ 
เย็นขนาดไม่เกิน 4,000 บีทียู 
ต้องได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความห่างเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
ขนาดอ่ืน (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SER) สูงกว่า 
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
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(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนังขนาด 12,000-24,000 
บีทียู 3,000 บาท  
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงานประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 หน้า 84-85 
และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 
 

 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 
  1.1 แผนงำน :งำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ผด. ๐๒/๑ 
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1. โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

 

-มีหน่วยประมวลกลาง (cpu) ไม่
น้อยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz  
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ใช้
ความสามารถในการประมวลผล
สูง จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solrd State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 pixel 
 
 และมีขนาดไม่น้อย 12 น้ิว  

๑6,๐๐๐ ทต.นาค า ส ำนักปลัด             
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-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ 
VSA จ านวนไม่น้อย 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
WIFI (IEEE 802.11b ,g,n,ac) 
และ Bluetoos 
-เป็นไปตามราคากลางและ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 และฉบับ
เพิ่มเติมปัจจุบัน 
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 

 
 

2.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองคลัง) 

ผด. ๐๒/๑ 
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    2.1   แผนงำน : งำนบริหำรงำนคลัง  
ล ำดับ 

ที่ 
รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ท างาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 
จ านวน 3 ตัว ส าหรับใช้งานกอง
คลัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. มีพนักพิงและที่น่ังบุฟองน้ าหุ้ม
หนังสีด า 
2. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้น
รูปสีด า 
3. โครงขาเหล็ก 5 แฉก 
4. ปรับระดับเก้าระดับ Gas 
Lifling รองรับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 
100 กิโลกรัม  
ก าหนด ร าค าต ามท้ อ งต ล า ด
ปั จ จุ บั น  แ ล ะ ไ ม่ ป ร า ก ฏ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
–  2565) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่  
15 พฤษภาคม 2562 

6,0๐๐ ทต.นาค า กองคลัง             

 
 

 3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
3.1 แผนงำน : กำรรักษำควำมสงบภำยใน  

ผด. ๐๒/๑ 
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ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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. โครงการจัดซ้ือ

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่  1 (18 หน้า/
นาที )  ใ ช้ ใ น ง านป้ อ ง กันแ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่
น้อยกว่า 600x600 pdi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาว-ด า 
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้า/นาที (ppm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์สี ส าหรับ
กระดาษ A4 ไ ม่ น้อยกว่า  18 
หน้า/นาที (ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้ 
มีหน่วยความจ า Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 128 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network interface) แบบ 

10,0๐๐ ทต.นาค า งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ส ำนักปลัด 
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10/100 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย WIFI (IEEE 802.11b ,g,n)
ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ 
A4,Letter,Legal,และ Custom 
-เป็นไปตามราคากลางและ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
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4.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 
4.1 แผนงำน : กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ท างาน 
จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร (ผอ.กอง
การศึกษา) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
ดังน้ี 
- โครงขาเหล็ก 5 แฉก 
- ที่น่ังบุฟองน้ าหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม
หรือผ้าตาข่าย 
-พนักผิงเก้าอ้ีสามารถโยกเอนได้ 
-สามารถปรับสูงต่ าได้ด้วยระบบโค้ช 
-มีที่ท้าวแขน 

4,5๐๐ ทต. 

นาค า 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี
ท างาน ระดับ
ช านาญการ 

เพื่อใช้ในห้องการท างานกองการศึกษา
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1. มีพนักพิงและที่น่ังบุฟองน้ าหุ้มหนัง
สีด า 
2. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสี
ด า 
3. โครงขาเหล็ก 5 แฉก 
4. ปรับระดับเก้าระดับ Gas Lifling 
รองรับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 100 
กิโลกรัม  
 

4,0๐๐ ทต. 

นาค า 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด. ๐๒/๑ 
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4.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 
4.1 แผนงำน : กำรศึกษำ 
 

ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พื้นที ่ หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ท างาน 
เพื่อใช้ในห้องท างานกองการศึกษา 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1. มีพนักพิงและที่น่ังบุฟองน้ าหุ้มหนัง
สีด า 
2. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสี
ด า 
3. โครงขาเหล็ก 5 แฉก 
4. ปรับระดับเก้าระดับ Gas Lifling 
รองรับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 100 
กิโลกรัม  
ทั้ง 3 รำยกำรข้ำงต้น ก าหนดราคา
ตามท้องตลาดปัจจุบัน และไม่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 
 

2,0๐๐ ทต. 

นาค า 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

ผด. ๐๒/๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนรำยกำรครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4                             
เทศบำลต ำบลนำค ำ  อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

                                                                            ******************************* 

 
                   แผนงำน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 จ ำนวนรำยกำร 
ครุภัณฑ์ 

 
 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 รำยกำร 64,000 ส ำนักปลัด 
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 รำยกำร 10,000 ส ำนัปลัด 
๑.๓ แผนงานการศึกษา 3 รำยกำร 10,500 กองกำรศึกษำ 
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข - - - 
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - 
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน - - - 
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - 
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - 
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร - - - 
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง - - - 

รวม - - - 
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