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คํากลาวนํา 
  แผนการดําเนินงาน เปนแผนท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ท่ีดําเนินจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ี ท่ีเปนโครงการบริการสาธารณะให กับประชาชน ของเทศบาลตําบลนาคํา ในแตละ
ปงบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจากงบประมาณรายจายประจําป   กลาวคือเทศบาลตําบลนาคํา ไดรวบรวม
แผนงานโครงการตางๆท่ีเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน โครงการท่ีเปนบริการสาธารณะใหกับประชาชน ตาม
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังท่ี เปนงบประมาณของเทศบาลตําบลนาคํา และท่ี
ดําเนินการโดยงบประมาณของหนวยงานอ่ืน ท่ีเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนาคํา   มาจัดทํา
แผนการดําเนินงานข้ึน  เพ่ือเปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน ของแตละปงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลตําบลนาคํา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สวน
ราชการทุกภาคสวน  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานวางแผน  ท่ีใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ฉบับนี้ ในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

  เทศบาลตําบลนาคําจักไดนําแผนการดําเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความผาสุขของประชาชนใน 
ทองถ่ินตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลนาคํา จัดทําข้ึนตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีตองการดําเนินการจริง กิจกรรมท่ีเปนบริการสาธารณะใหกับประชาชน ท้ังหมด
ในเขตพ้ืนท่ีของตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัตงิานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท่ีตอง ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของตําบลนาคํา ท้ังท่ีปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ 2565และท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนกรายละเอียด
สอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรและแผนงานเพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน
ท้ังหมด  
  เทศบาลตําบลนาคําหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือใน 
การบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาทองถ่ิน ของผูบริหารดวย  
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         สวนที่  1  บทนํา 

1.1  บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  

การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการ

จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใส

และสามารถตรวจสอบได  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน  ซ่ึงมิใชมีหนาท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก

ประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน และเปนองคกรท่ี

เปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลไดนั้น 

เทศบาลตําบลนาคําไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาเทศบาลโดย

แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 5 ป และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณ

ประจําป   เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป โดย

ครอบคลุมระยะเวลา 5 ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว600 ลงวันท่ี 10 

ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.03/ว 6247  ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560  เทศบาล

ตําบลนาคํา  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดทํารางแผนการ

ดําเนินงาน เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามรูปแบบท่ีกําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพ่ือใหสอดคลองกับ

รูปแบบแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ต.ค.2559 โดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบล

ประจําปงบประมาณพ.ศ.2565  ของเทศบาลตําบลนาคําข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆท่ี

ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณา

การการทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงานตางๆ/โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

เฉพาะโครงการท่ีเปนโครงการบริการสาธารณะใหกับประชาชน  เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวก

มากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะ

เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 
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 1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาทองถ่ินและกิจกรรมการ

พัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้นเพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานใน

ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสาน

และบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน

ใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

  3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ัง

เงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 

  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจายขาดเงินสะสม เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี) 

  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลาย

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยัง

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ

ประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

  

 1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ 26  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้  

  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    

  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหารทองถ่ินประกาศ 

เปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน  15  วันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให ประชาชนใน

ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
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 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว    สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานได 

3  ข้ันตอน ดังตอไปนี้  

 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําเก็บ

รวบรวมขอมูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาล ซ่ึงจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ของ 

เทศบาลตําบลนาคํา     และโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงาน

อ่ืนๆ ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนาคํา 

 ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จัดทําราง

แผนการดําเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาคํา และหนวยงานตางๆ จะตองมีความ

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาคํา  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตําบลนาคํา  และเม่ือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา พิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึง นํารางแผนการดํา 

เนินงานเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเคาโครง แผนการดํา เนินงานจะแบง

ออกเปน 2 สวน คือ  สวนท่ี 1   บทนํา  ประกอบดวย   1) บทนํา  2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  3) ข้ันตอนการ

จัดทําแผนดําเนินงาน 4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน สวนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย 1) บัญชีสรุป

จํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ี

ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน  (ผด. 02/1) ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือใหกับชุมชน 

 ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  เม่ือนายกเทศมนตรีตําบลนาคําใหความเห็นชอบรางแผนการ

ดําเนินงานแลว  จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีประกาศ

เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 
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แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลนาคํา 

                                       ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

(เฉพาะโครงการบริการสาธารณะให้กับประชาชน) 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน 

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน

นับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่น

ทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยาง

นอยสามสิบ วันนับแต วัน ท่ีตั้ งงบประมาณ

ดําเนินการฯ 

องคกรปกครอง

สวนทองถิน่  

หนวยราชการ

สวนกลาง   

สวนภมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
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1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาทองถ่ินในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

    ประชาชนรับรูขอมูลการดําเนินงานของเทศบาลวา โครงการพัฒนาตางๆนั้น แตละโครงการจะดําเนินการใน 

    หวงเวลาใด 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  ทราบถึงจํานวนงบประมาณโครงการพัฒนาท่ีตองจายจริงในแตละป 

5.  สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการพัฒนาทองถ่ินของทุกสวนของเทศบาลตําบลนาคํา 

6.  สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตามงบประมาณใน 

     ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไดอยางถูกตอง 

 

******************************* 
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สวนที่ ๒  
  สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

  แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการบริการสาธารณะตอประชาชน คิด

เปนรอยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร  แผนงาน ให

ครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ 

และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแตละยุทธศาสตรและแผนงาน

แลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย  

  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการ

ท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/

ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง.   

  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน      (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียด

ของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือน

ตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
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2.1 บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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แบบสรุปรวมทั้งหมด ผด.01  

แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 รวมทุกยุทธศาสตร 

จํา 

นวน

โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1.บริหารงานท่ัวไป 3 60,000 - - - - - - 9 231,000 12 291,000 

2.การรักษาความสงบ

ภายใน 
- - 6 315,000 - - - - - - 6 315,000 

3.การศึกษา 9 3,562,448 - - - - - - - - 9 3,562,448 

4.สาธารณสุข 

 
3 346,000 - - - - - - - - 3 346,000 

5.สังคมสงเคราะห 5 430,000 - - - - - - - - 5 430,000 

6.เคหะและชุมชน - - - - - - 2 510,000 - - 2 510,000 

7.สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
5 122,000 - - - - - - - - 5 122,000 

8.การศาสนา วัฒนธรรม

และนนัทนาการ 
4 165,000 - - - - - - - - 4 165,000 

9.อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
- - 15 10,712,470 - - - - - - 15 10,712,470 

10.การเกษตร - - - - - - 2 30,000 - - 2 30,000 

11.งบกลาง 5 12,436,000 - - - - - - - - 5 12,436,000 

รวม 34 17,121,448 21 11,027,470 - - 4 540,000 9 231,000 68 28,919,918 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (รวมทุกยุทธศาสตร) 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                            

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมทุกยุทธศาสตร) 

 จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 

ของโครงการท้ังหมด 

(67 โครงการ) 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณท้ังหมด 

(20,633,918บาท) 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 17.64% 291,000 1% สํานักปลัด 

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 8.82% 315,000 1.08% สํานักปลัด 

3 แผนงานการศึกษา 9 13.23% 3,562,448 12.31% กองการศึกษา 

4 แผนงานสาธารณสุข 3 4.47% 346,000 1.19% สํานักปลัด 

5 แผนงานสังคมสงเคราะห 5 7.35% 430,000 1.48% สํานักปลัด 

6 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.94% 510,000 1.76% กองชาง 

7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 7.35% 122,000 0.42% สํานักปลัด 

8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 5.88% 165,000 0.57% กองการศึกษา 

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 22.05% 10,712,470 37.04% กองชาง 

10แผนงานการเกษตร 2 2.94% 30,000 0.10% สํานักปลัด 

11 แผนงานงบกลาง 5 7.35% 12,436,000 43.05% สํานักปลัด 

รวม 68 100% 28,919,918 100%  

แบบ ผด. ๐๑ 
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2.2 แบบ ผด.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร ที่ ๑ 

การพัฒนาคนและสังคม 
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  แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                              

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 1. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

        1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. โครงการจดักิจกรรมใน

วันสําคัญของสถาบันชาติ 

พระมหากษัตริย 

เพ่ือใหประชาชนไดแสดง

ความรักตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

40,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

สํานักปลัด 

ทต.นาคํา 

 

 

           

2. โครงการจดักิจกรรมเน่ือง

ในวันทองถ่ินไทย 

เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระ

มหากรณุาธิคณุแห

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

และเผยแพรบทบาท

ภารกิจของ อปท. 

 

10,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

สํานักปลัด 

ทต.นาคํา 

            

  

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                                                 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 1.  ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

        1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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

3. โครงการจติอาสา ทําดี

ดวยหัวใจ 

เพ่ือสรางจิตสํานักของ 

บุคลากรจติอาสาใหมี

ความเสยีสละ และทําดี

ดวยใจ ไมอาศยัสิ่งตอบ

แทน 

10,000 ตําบล 

นาคํา 

สํานักปลัด  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                                                       เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

      1.2 แผนงานการศึกษา  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการสงเสริมกิจการสภา

เด็กและเยาวชนตําบลนาคํา 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน

ตําบลนาคํามีสวนรวม

ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

20,000 สํานักงาน  

ทต.นาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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            แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                                                       เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

     1.2 แผนงานการศึกษา  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการอาหารกลางวันศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา

คํา 

เพ่ือสงเสริมโภชนาการท่ีดี

เหมาะสมกับวัยใหแกเด็ก

เล็ก 

360,150 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เทศบาล

ตําบลนาคาํ 

กอง

การศึกษา 

            

3. โครงการสงเสริมสนับสนุนคา

จัดการเรียน การสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา

คํา 

 (คาจัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ

เด็กในการเรียนรูและ

การศึกษา 

119,000 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เทศบาล

ตําบลนาคาํ 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม  

       1.2 แผนงานการศึกษา  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ คา

อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ  

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ

เด็กในการเรียนรูและ

การศึกษา 

39,550 ศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็ก

เทศบาล

ตําบลนา

คํา 

กอง

การศึกษา 

            

  5. โครงการสงเสริมเพ่ือการศึกษา

ตอในระดับสูงข้ึนไป 

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ

ใหกับเด็กในการเรียนรู

และสรางขวัญและกําลังใจ

ใหแกเด็กเล็กในการกาว

เขาสูสังคมภายนอก 

10,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม  

       1.2แผนงานการศึกษา  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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

6. โครงการอบรมใหความรูแก

ผูปกครองเด็ก ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 

อบรมใหความรูแก

ผูปกครองเด็ก ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคาํ 

       5,000 ศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็ก

เทศบาล

ตําบลนา

คํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

      1.2 แผนงานการศึกษา  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา

คํา  

เพ่ือสงเสริมโภชนาการท่ีดี

เหมาะสมกับวัยใหแกเด็ก

เล็ก 

134,134 ศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็ก

เทศบาล

ตําบลนา

คํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

     1.2   แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุนสวนราชการ) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการอาหารเสริม (นม) 

สําหรับเด็กนักเรียน สังกัด 

สพฐ. เขต 4 ขอนแกน 

เพ่ือสงเสริมโภชนาการ

ท่ีดีเหมาะสมกับวัยให

แกเด็กเล็ก 

900,614 โรงเรียน 3 

โรง ในเขต

พ้ืนท่ีตําบล

นาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

9. โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 

เขต 4 ขอนแกน จํานวน 3 

โรงเรียน 

เพ่ือสงเสริมโภชนาการ

ท่ีดีเหมาะสมกับวัย

ใหแกเด็กเล็ก 

1,974,000 โรงเรียน 3 

โรง ในเขต

พ้ืนท่ีตําบล

นาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม  

   1.3 แผนงานสาธารณสุข 

   ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือเปนการปองกัน

ไมใหเกิดโรคพิษ

สุนัขบาระบาดจาก

สัตวสูคนในตําบลนา

คํา 

66,000 เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

สํานักปลัด 

 ทต.นาคํา 

            

2. โครงการปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือควบคุมและ

ปองกันโรค

ไขเลือดออกใน

ชุมชน 

      20,000 เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

สํานักปลัด 

 ทต.นาคํา 

            

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

   1.3 แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุนองคกรประชาชน) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข 

เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนใหชุมชน

ดําเนินงานโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข  

260,000 เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนา

คํา 

     สํานักปลัด 

ทต.นาคํา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคม  

    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการชวยเหลือ

สวัสดิการและ

สงเคราะหเด็กผูยากไร

ผูดอยโอกาสของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคํา 

เพ่ือจัดสวัสดิการ

ใหแกเด็กนักเรียน

ผูดอยโอกาสของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลนาคํา 

210,000 ทต.นาคํา   กองการศึกษา             

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคม  

    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการชวยเหลือ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

นาคํา 

เพ่ือจัดสวัสดิการ

ใหแกเด็กนักเรียน

ผูดอยโอกาสของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลนาคํา 

120,000 ทต.นาคํา  สํานักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม  

       1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห (เงินอุดหนุนสวนราชการ ท่ีวาการอําเภออุบลรัตน) 

 

ลําดับ 

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนที่ หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการอุดหนุนศูนย

ปฎิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ระดับ

อําเภอ 

เพ่ือใหการชวยเหลือโดยจาย

เปนเงินอุดหนุนศูนยปฎิบัติ

การรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนดานสาธารณภัย

กรณีฉุกเฉินการสงเสรมิและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โรคตดิตอและโรคระบาดใน

ทองถ่ิน 

 

30,000 อําเภอ

อุบลรัตน 

ท่ีวาการ

อําเภออุบล

รัตน 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

   1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห (เงินอุดหนุนสวนราชการ) 

 

     

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนภารกิจเหลา

กาชาดจังหวัดขอนแกน 

เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนเหลา

กาชาดจังหวัด

ขอนแกน 

     50,000 เหลา

กาชาด

จังหวัด

ขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน             

5. อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ก่ิงกาชาดอําเภออุบล

รัตน 

เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนการ

ดําเนินงานก่ิงกาชาด

อําเภออุบลรัตน 

20,000 อําเภอ 

อุบลรัตน 

ท่ีวาการอําเภออุบล

รัตน 

            

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

   1.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในเขต

พ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

20,000 ตําบลนาคาํ สํานักปลดั             

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

กลาแสดงออกและใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

25,000 เทศบาล

ตําบลนาคาํ 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

   

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

   1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (อุดหนุนสวนราชการ) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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. อุดหนุนโครงการ

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด จังหวัด

ขอนแกน 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

30,000 จ.

ขอนแกน 

ท่ีทําการปกครอง

จังหวัดขอนแกน 

            

4. อุดหนุนโครงการใหความรู

เด็กและเยาวชนในการ

ปองกันและแกไขปญหายา

เส พ ติ ด ใน สถ าน ศึ ก ษ า 

ประจําปงบประมาณ 2565 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

17,000 จ.

ขอนแกน 

สถานีตํารวจภูธร

อุบลรัตน 

            

 

 

 

   

แบบ ผด. ๐๒ 
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  แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

   1.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    (อุดหนุนสวนราชการ) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564                                      พ.ศ.2565 

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

5. อุดหนุนโครงการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตําบล

นาคํา 

30,000 ตําบล

นาคํา 

ท่ีวาการอําเภอ

อุบลรัตน 

            

 

 

 

 

 

 

 

   

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

  1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการแขงขันกีฬา

เยาวชนตําบลนาคําตาน

ยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนเลนกีฬา

และออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพตานยาเสพติด 

15,000 ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

2. โครงการแขงขันกีฬา

อุบลรัตนสัมพันธ 

เพ่ือสงเสริมการเลน

กีฬาและการออก

กําลังกาย เชื่อมความ

สามัคคีของประชาชน

ในเขตอําเภออุบลรัตน 

  100,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

1.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการจัดกิจกรรม

รอยรักดวงใจหวงใย

ผูสูงอายุ 

เพ่ือจัดกิจกรรมรอย

รักดวงใจหวงใย

ผูสูงอายุ รดน้ําขอพร

ผูสูงอายุในวัน

สงกรานต 

30,000 เทศบาล

ตําบลนา

คํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



31 
  
 

 

แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม  

       1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (เงินอุดหนุนสวนราชการ) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนจัดงาน

ประเพณีบุญกุมขาว

ใหญและของดีอําเภอ

อุบลรัตน 

เพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษ สืบสาน 

ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

20,000 ทต.นาคํา ท่ีวาการ

อําเภออุบล

รัตน 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

      1. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

        1.7 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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. โครงการสนับสนุนเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสรางขวัญและ

กําลังใจท่ีดีแกผูสูงอายุ 

9,700,000 เขตพ้ืนท่ี

ดําบลนา

คํา 

 

สํานักปลัด 

            

2. โครงการสนับสนุนเบี้ย

ยังชีพผูพิการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสรางขวัญและ

กําลังใจท่ีดีแกผูพิการ 

2,200,000 เขตพ้ืนท่ี

ดําบลนา

คํา 

 

สํานักปลัด 

            

3. โครงการสนับสนุนเบี้ย

ยังชีพผูติดเชื้อเอดส 

เพ่ือชวยเหลือใหผูติดเชื้อ

ไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

36,000 เขตพ้ืนท่ี

ดําบลนา

คํา 

 

สํานักปลัด 

            

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

      1.7  แผนงานงบกลาง 

    

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการสนับสนุน

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล

นาคํา 

เพ่ือเสริมสรางการมีสวน

รวมของประชาชนในการ

สงเสริมและฟนฟูดาน

สาธารณสุขชุมชน 

200,000 เขตพ้ืนท่ี

ดําบลนา

คํา 

สํานักปลัด             

5 เงินสํารองจาย บรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนเปน

สวนรวมหรือกรณีปองกัน

หรือยับยั้งกอนการเกิดสา

ธารณภัยหรือคาดการวา

จะเกิดสาธารณภัยฯลฯ 

300,000 เขตพ้ืนท่ี

ดําบลนา

คํา 

สํานักปลัด             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ 

การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 2. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

 2.1   แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนิน 

การ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการจดักิจกรรมวัน อปพร. 

แหงชาติ (22มีนาคมของทุกป) 

เพ่ือรําลึกถึงการจดัตั้ง อปพร. 

และสรางขวัญกําลังใจให

สมาชิก อปพร. 

        10,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลดั 

            

2. โครงการซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั หรือ ซอม

แผนลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกูชีพ 

กูภัย ในการปฏิบัติงานแบบ

บูรณาการ 

5,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลดั 

            

3. โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม  

เพ่ือลดการเกิดอุบัตเิหตุบน

ทองถนน ประชาชนปฏิบัติ

ตามกฏจราจร 

        25,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลดั 

            

4. โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  

เพ่ือลดการเกิดอุบัตเิหตุบน

ทองถนน ประชาชนปฏิบัติ

ตามกฏจราจร 

        25,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลดั 

            

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

2. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

2.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนิน 

การ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

5. โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉิน (EMS) 

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมี

มาตรฐาน และมคีุณภาพอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

150,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลดั 

            

6. โครงการฝกอบรมจัดตั้ง

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร). . 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 

อปพร. ในการปฏิบัติงาน 

100,000 สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก

บานนางศรีจันทร  โคตรอาสา 

ถึงหนาบานนางเรียบ อรญั

มาลา บานนาคาํ หมู 1 

ปริมาณงานผิวจราจร 

กวาง 4.00 ม. ยาว 50.00 

ม. หนา 0.15 ม. ไหลทาง

ลูกรังกวางเฉลี่ ยข างละ 

0.50 ม. 

140,000 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบล 

นาคํา 

กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

กลางบาน บานโนนราศรี  

หมูท่ี 2 

 

 

ปริมาณงานผิวจราจร 

กวาง 6.00 ม. ยาว 50.00 

ม. หนา 0.15 ม. ไหลทาง

ลูกรังกวางเฉลี่ ยข างละ 

0.50 ม. 

197,100 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนา

คํา 

กองชาง             

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายทาง บานกุด

กระหนวน หมูท่ี 3 (จํานวน 2 

ชวง) แยกบานนางวันดี ศรีพลี 

ถึงแยกบานนายประมูล 

ป ริม าณ งาน ผิ วจ ราจ ร 

กวาง (ชวงท่ี 1) กวาง 4.00 

ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย

ขางละ 0 ม. 

323,400 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง 

 

            

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
บานหนองไหล หมูท่ี 4 สาย
ขางวัดโนนทองถึง หนาบาน
นายเพลินสุข มหาหิงส 

ปริมาณงานผิวจราจร 

ก ว า ง  4.00 ม .  ย า ว 

54.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย

ขางละ 0.50 ม. 

152,100 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

5 โครงการกอสราง ถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กบานหวยคํานอย หมู

ท่ี 5 สายหอถังประปาถึงบาน

นายชัยศรี สรุิยะเดช 

ปริมาณงานผิวจราจร 

กวาง 5.00 ม. ยาว 50.00 

ม. หนา 0.15 ม. ไหลทาง

ลูกรังกวางเฉลี่ ยข างละ 

0.50 ม. 

171,700 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

6 โครงการกอสราง ถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กบานพระพุทธบาท 

หมูท่ี 6 สายซอยปูตาถึงแยก

บานนายใจ แสงกลาง 

ปริมาณงานผิวจราจร 

กวาง 6.00 ม. ยาว 

50.00 ม. หนา 0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0.50 ม. 

202,200 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บานสมัพันธ หมูท่ี 7 

คุมดอนยาง 

ปริมาณงานผิวจราจร 

ก ว า ง  5.00 ม . ย า ว 

50.00 ม . ห น า  0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0.50 ม. 

166,100 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานเลา 
หมูท่ี 8 สายบานนายเกษ 
เคามิม ถึง นายสุริยะ  
จันทรโสม 

ปริมาณงานผิวจราจร 

กวาง 4.00 ม. ยาว 

50.00 ม. หนา 0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0.25 ม. 

142,600 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



41 
  

 

แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองขาม หมูท่ี 9 สายจาก
หนาบานนายอดุลย ชาว
นาฮี ถึง บานนายสุรศักดิ์ วิ
รัตนกุล 

ปริมาณงานผิวจราจร 

ก ว า ง  3.00 ม . ย า ว 

96.00 ม . ห น า  0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0 ม. 

186,970 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองขาม หมูท่ี 9 สายจาก
หอถังประปา ถึงซอยดอก
เกตุ 

ปริมาณงานผิวจราจร 

กวาง 3.00 ม. ยาว 

50.00 ม. หนา 0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ    0.25 ม. 

102,400 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองแวง หมูท่ี 10 สาย
หนาบานนายทองดี รักษา
เคน ถึงหาแยกบานนาย
จรูญ ชัยหัส 

ปริมาณงานผิวจราจร 

ก ว า ง  3.00 ม . ย า ว 

80.00 ม . ห น า  0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ0.25 ม. 

168,000 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ทานตะวัน หมูท่ี 11 สาย
รอบศาลากลางบาน 

ปริมาณงานผิวจราจร

กวาง 5.00 ม. ยาว 

35.00 ม. หนา 0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ    0.50 ม. 

117,300 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานนา
คํานอย หมูท่ี 12 สายหอถัง
เหนือหมูบานถึงบานนาย
เศวต  แกวทอง 

ปริมาณงานผิวจราจร 

ก ว า ง  4.00 ม . ย า ว 

77.00 ม . ห น า  0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0.50 ม. 

222,500 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองแวงใหม หมูท่ี 13 
สายขางวัดสวางอารมณ 

ปริมาณงานผิวจราจร 

กวาง 4.00 ม. ยาว 

50.00 ม. หนา 0.15 

ม. ไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0 ม. 

134,100 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

15 โครงการซอมสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต รหัสสายทาง 

ขก.ถ.19-01  

ซอมสรางถนนแอสฟลทติ

กคอนกรีต รหัสสายทาง 

ขก.ถ.19-01 จํานวน 3ชวง 

บานสัมพันธ หมูท่ี 7 ต.นา

คํ า  พ้ื น ท่ี รวม  18 ,520 

ต าร า ง เม ต ร  เท ศ บ าล

ตําบลนาคํา  อ.อุบลรัตน 

จ.ขอนแกน 

8,286,000 เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคาํ 

กองชาง             

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร ที่ ๓  

         การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 
 

                                               

(ไมมี) 
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           ยทุธศาสตร ที่ ๔ 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืน 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                                                       

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

     4. ภายใตยุทธศาสตร   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

       4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการบริหารจัดการขยะ

พ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

เพ่ื อส ง เส ริม ให ค วาม รู

เก่ียวกับกระบวนการคัด

แยกขยะและจัดการขยะ 

ประเภทขยะอินทรีย ขยะ

รี ไซ เคิ ล  ขยะ อันตราย 

ขยะ ท่ั วไป  เป นการลด

ปริมาณ ขยะใน ชุมชน/

หมูบาน สถานศึกษา สวน

ราชการ เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือทุกภาคสวนภายใต

แนวคิด “ประชารัฐ” ของ

ตําบลนาคํา 

10,000 เขต

พ้ืนท่ี

ตําบล

นาคํา 

ทต.นาคํา             

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                                                       

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

     4. ภายใตยุทธศาสตร   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

       4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการจดัหาท่ีดินกําจัดขยะ

แบบฝงกลบ 

เพ่ือจัดซื้อท่ีดิน ใชสําหรับ

กําจัดขยะแบบฝ งกลบ 

ท่ีดินจํานวน 5 ไร 

 

500,000 เขต

พ้ืนท่ี

ตําบล

นาคํา 

ทต.นาคํา             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 

    4.ภายใตยุทธศาสตร   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

     4.2  แผนงานการเกษตร 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดามหาวชิราลง

กรณวรราชภักดสีิริกิจการณิี

พีรยพัฒน รัฐสิมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมาร ี

เ พ่ื อ ส น อ งพ ระ ราข ดํ า ริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ

รัตนราชสุดามหาวชิราลง

กรณวรราชภักดีสิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสิมาคุณากรปย

ชาติ  สยามบรมราชกุมารี 

สร างการมี ส วน รวมของ

ชุมชนในการอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

10,000 ภายใน

เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนา

คํา 

งานพัฒนา

ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

2. โครงการรักษนํ้า รักปา รัก

แผนดิน 

จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก

การอนุรักษธรรมชาติ 

20,000 เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนา

คํา 

งานพัฒนา

ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร ที่ ๕ 

การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

5. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการศูนยชวยเหลือทาง

กฎหมาย 

เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองคน

ใหกับประชาชน 

5,000 สํานักงาน 

เทศบาล

ตําบลนาคํา 

สํานักปลดั 

 

            

2. โครงการตออายุโดเมนชื่อ

เว็บไซตและบริการพ้ืนเว็บโฮ

ลดิ้งเทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือประชาสมัพันธเผยแพร

ขอมูลขาวสารทางเว็บไซต

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

9,000 สํานักงาน 

เทศบาล

ตําบลนาคํา 

สํานักปลดั       

 

 

 

 

      

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                   

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

5. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจดัการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการอบรม

คุณธรรม

จริยธรรม สําหรับ

บุคลากรของ

เทศบาลตําบลนา

คํา 

เพ่ือสรางวิสัยทัศฯ

ในการบริหารงาน

ทองถ่ินรองรับ

การเปลี่ยนแปลง

สูประชาคม

อาเซียน 

5,000 เทศบาล

ตําบล

นาคํา 

สํานักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                         

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

5. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการ

ปฎิบัติงาน

ราชการในการ

ใหบริการ

ประชาชน 

15,000 พ้ืนท่ีท่ี

กําหนด 

สํานักปลดั             

5. โครงการจางทําและ

บริการพ้ืนท่ีเก็บ

ฐานขอมูลระบบ 

สารบรรณ

อิเลคทรอนิกส 

เพ่ือพัฒนาระบบ

การใหบริการ

ประชาชนใหมี

ความทันสมัย

มากข้ึน 

7,000 เทศบาล 

ตําบล 

นาคํา 

 

สํานักปลดั 

            

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                         

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

5. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (อุดหนุนสวนราชการ ท่ีวาการอําเภออุบลรัตน) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

6. โครงการจัดงานรัฐพิธี 

และงานพิธีเนื่องใน

โอกาสสําคัญ 

ประจาํป 2565 

อุดหนุนท่ีวา

การอําเภอ

อุบลรัตนเพ่ือ

จัดงานรัฐพิธ ี

และงานพิธี

เนื่องในโอกาส

สําคัญ 

ประจาํป 

2565 

40,000 อําเภอ 

อุบลรัตน 

ท่ีวาการอําเภอ 

อุบลรัตน 

            

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

5 ภายใตยุทธศาสตร   การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลนาคํา 

(รวมถึงฉบับแกไข/

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง

ทุกฉบับ) 

 

เพ่ือสงเสริมการมี

สวนรวมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน

และจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

30,000 ทต.นาคํา 

 

สํานักปลัด             

8. โครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินตําบลนาคํา 

เพ่ือสงเสริมการมี

สวนรวมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน

และสรางความ

โปรงใส 

ตรวจสอบได 

20,000 ทต.นาคํา สํานักปลัด             

แบบ ผด. ๐๒ 



56 
  

 

 

แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 

5. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

9. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือพัฒนาระบบ

จัดเก็บรายไดของ

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

100,000 เทศบาล 

ตําบล 

นาคํา 

กองคลัง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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2.3 แบบ ผด.02/1 
 

                                   บญัชคีรภุัณฑ 

 

 

 

 

 

 



58 
  

 

  1.สํานักปลัด 

  1.1 แผนงานงานบริหารงานท่ัวไป  

ลําดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. จัดซื้อโตะหมูบูชา ไว

ใชในสํานักงาน 

(ครุภัณฑสํานักงาน) 

-เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะหมู

บูชา ไวใชในสํานักงาน จํานวน

1ชุด ราคา 8,400บาท 

ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดงน้ี 

1.)ทําดวยไมสัก 

2.)มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความ

กวางตัวละ  9 น้ิว 

3.)มีฐานรองโตะหมู 

-เปนไปตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ สํานักงบประมาณ 

ฉบับเดือนธันวาคม2563 

 

8,400 ทต.นาคํา สํานักปลัด             

        

 

 

 

 

 

ผด. ๐๒/๑ 
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 1.สํานักปลัด 

  1.1 แผนงานงานบริหารงานท่ัวไป  

ลําดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. จัดซื้อเครื่องมลั

ติมิเดยีโปรเจคเตอร 

(ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร) 

-เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องมัล

ติมิเดยีโปรเจคเตอร จาํนวน 1 

เครื่อง ไวใชในสํานักงาน  

ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

1.)เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดยีว 

สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉาย

ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 

2.)ใช 3D DLP หรือ 3LCD หรือ 

LCD PANEL หรือระบบ DLP 

3.)ระดับ XGAเปนระดับความ

ละเอียดของภาพ 

4.)ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคา

ความสองสวางข้ันต่ํา (ANSI 

LUMENS) 

-เปนไปตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ

เดือนธันวาคม 2563 

28,000 ทต.นาคํา สํานักปลดั             

 

ผด. ๐๒/๑ 
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1.สํานักปลัด 

  1.1 แผนงานงานบริหารงานท่ัวไป  

 

ลําดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 จัดซื้อเครื่องตดัหญา

แบบขอแข็ง 

(ครุภัณฑงานบาน

งานครัว) 

-เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่อง

ตัดหญาแบบขอแข็ง ไวในใน

สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคา 

9,500บาท  

-คุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

1.)เปนเครื่องตัดหญาแบบ

สะพาย 

2.)เครื่องยนตขนาดไมนอย

กวา 1.4 แรงมา 

3.)ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย

กวา 30 ซีซ ี

4.)พรอมใบมีด 

-เปนไปตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ สํานักงบประมาณ 

ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 

9,500 ทต.นาคํา สํานักปลัด             

 

ผด. ๐๒/๑ 
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1.สํานักปลัด 

  1.2 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 จัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 

VA 

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา 

ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 

2,500 บาท จํานวน 2เครื่อง 

รวมเปนเงิน 5,000บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอย

กวา 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสารองไฟฟาไดไม

นอยกวา 15 นาที 

-เปนไปตามเกณฑราคากลาง

และคณุลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 

(งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด) 

5,000 ทต.นาคํา สํานักปลัด             

 

 

ผด. ๐๒/๑ 
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 2.กองคลัง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประ 

มาณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 จัดซื้อเกาอ้ีพนักงาน

ระดับ 1  

(ครุภัณฑสํานักงาน) 

-เพื่อจัดซ้ือเกาอี้พนักงานระดับ 1 จํานวน 3 

ตัวๆละ 3,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

9,000 บาท  

-คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

1)พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไมบุฟองน้ําหุม

หนังสังเคราะหไวนิล   

2)ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป  

3)ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลอไนลอน สีดํา 

4)ปรับระดับเกาอี้ระบบ GAS LIFTING 

5)ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได ระหวาง 

101-112 ซม รองรับน้ําหนักไดสูงสุด 113 

กก 

6)ประสิทธิภาพที่แนะนาํเพื่อความ

สะดวกสบายในการนั่งตอวัน 4 ชม 

7)สีดํา  

8)ขนาดสินคา (กวางxลึกXสูง);59x66x99.5-

109.5ซม./ตัว 

-กําหนดราคาตามทองตลาดปจจุบัน 

9,000 ทต.นาคํา กองคลัง             

 

ผด. ๐๒/๑ 
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2.กองคลัง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประมา

ณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 จัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน (ราคา

รวมคาตดิตั้ง) แบบ

ตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน 

(ครุภัณฑสํานักงาน) 

-เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจดัซือ้

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา

รวมคาตดิตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน ขนาด 30,000บีทียู จํานวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ39,700บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 79,400 บาท 

-คุณลักษณะเฉพาะ  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนดังน้ี 

1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  

30,000 บีทียู 

2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคา

ติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถ

ในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 

40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

79,400 ทต.นาคํา กองคลัง             

ผด. ๐๒/๑ 
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4)ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ี

ประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสง

ความเย็นและหนวยระบายความรอน

จากโรงงานเดยีวกัน 

5) มีความหนวงเวลาการทํางานของ

คอมเพรสเซอร 

6) การจัดซื้อเครืองปรบัอากาศขนาด

อ่ืนๆ (นอกจากขอ 3)นอกเหนือจาก

การพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปน

การประหยัดพลังงานควรพิจารณา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

(SEER) สูงกวา 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกสวน ประกอบตัวย

อุปกรณ ดังน้ี สวิตซ 1 ตัวทอทองแดง

ไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟ

ยาวไมเกิน 15 เมตร 

-เปนไปตามมาตรฐานราคาครภุัณฑ 

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 
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2.กองคลัง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประ 

มาณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. จัดซื้อตูเอกสารบาน

เลื่อนกระจก 4ฟุต 3

ช้ัน 

(ครุภัณฑสํานักงาน) 

 

-เพ่ือจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 

4ฟุต 3ช้ัน จํานวน 2 หลัง ราคาหลัง

ละ 4,000บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

8,000บาท 

โดยมีคณุลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

1)ตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต มีช้ันวาง 

3 ช้ัน สามารถปรับระดับช้ันได 

2)ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง ผาน

กระบวนการรีดเย็น 

3)เคลือบผิวดวยฟอสเฟต พนสดีวย

ระบบ  ENAMEL และอบดวยความ

รอน 

-กําหนดราคาตามทองตลาดปจจบัุน 

8,000 ทต.นาคํา   กองคลัง             

 

 

 

 

ผด. ๐๒/๑ 
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2.กองคลัง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประ 

มาณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. จัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด 

Network แบบท่ี 1 

(ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส) 

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรอื 

LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 

(28 หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอย

กวา 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ

นาที (ppm) 

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนา

อัตโนมัตไิด 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด

ไมนอยกวา 128 MB 

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ 

USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100 

17,800 ทต.นาคํา กองคลัง             

ผด. ๐๒/๑ 
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Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g n) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอย

กวา 250 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 

และ Custom 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 
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2.กองคลัง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประ 

มาณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

5. จัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 

VA 

(ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส) 

 

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 

800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

จํานวน 7เครื่อง รวมเปนเงิน 17,500

บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 

800 VA (480 Watts) 

- สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 

15 นาที 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 

 

17,500 ทต.นาคํา กองคลัง             

 

 

 

 

ผด. ๐๒/๑ 
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3.กองชาง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประ 

มาณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ2565 

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 จัดซื้อโตะทํางาน

ระดับปฏิบัติการ-

ชํานาญการ 

(ครุภัณฑสํานักงาน) 

-เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานระดบั

ปฏิบัติการ-ชํานาญการ สาํหรับใชใน

สํานักงาน กองชาง 

-คุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

1)ขนาด ๑๕๐x๘๐x๗๕ ซม.  

2)โตะทําจากโครงไมจริง ปดดวยไมอัด

สัก  

3)ขาเปนเหล็กแปปกลวงสี่เหลี่ยม  

4)ทาสีธรรมชาต ิ

4,600 ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 

 

 

 

 

ผด. ๐๒/๑ 
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3.กองชาง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประ 

มาณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ..2564 พ.ศ.2565 

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 จัดซื้อเกาอ้ีสาํหรับ

ผูบริหาร 

(ผูอํานวยการกอง

ชาง) 

(ครุภัณฑสํานักงาน) 

-เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับผูบริหาร 

(ผูอํานวยการกองชาง) ในใชสํานักงาน 

จํานวน 1 ตัว ราคาตัว ละ 4,500.-

บาท  

-คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 

1)โครงขา5 แฉก มีลอหมุนไดรอบตัว 

2)ท่ีน่ังบุฟองนํ้า หุมดวยวัสดุหนังเทียม

หรือผาตาขาย 

3)พนักพิงเกาอ้ีสามารถโยกเยนได 

4)สามารถปรับสูง-ตํา ไดดวยระบบ

โชค 

5)มีท่ีทาวแขน   

4,500 ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 

 

 

ผด. ๐๒/๑ 
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3.กองชาง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการ

ครุภัณฑ 

รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประ 

มาณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 จัดซื้อเกาอ้ี

พนักงานระดบั 

1 

(ครุภัณฑ

สํานักงาน) 

-เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีพนักงานระดบั 1 สําหรับ

ใชในสํานักงาน กองชาง จํานวน 1 ตัว 

ราคา 3,000 บาท 

-คุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

1)พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงไมบุฟองนํ้าหุม

หนังสังเคราะหไวนิล   

2)ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรปู  

3)ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลอไนลอน สีดํา 

4)ปรับระดับเกาอ้ีระบบ GAS LIFTING 

5)ปรับระดับความสูงของเกาอ้ีได ระหวาง 

101-112 ซม รองรับนํ้าหนักไดสูงสุด 113 

กก 

6)ประสิทธิภาพท่ีแนะนําเพ่ือความ

สะดวกสบายในการน่ังตอวัน 4 ชม 

7)สีดํา  

8)ขนาดสินคา (กวางxลึกXสูง);

59x66x99.5-109.5ซม./ตัว 

-เปนไปตามราคาตามทองตลาด 

3,000 ทต.นาคํา กองชาง             

ผด. ๐๒/๑ 
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3.กองชาง 

 ดับ 

ท่ี 

รายการ

ครุภัณฑ 

รายละเอียดของครุภัณฑ งบ 

ประ 

มาณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล   

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังาน

ประมวลผล  ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 

หนวย โดยมคีุณลักษณะ อยางใดอยาง

หน่ึง หรือดีกวา ดงน้ี 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจาํ แบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 

GHz และมีหนวย ประมวลผลดานกราพิเก 

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 

10 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจาํ แบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 

22,000 ทต.นาคํา กองชาง             

ผด. ๐๒/๑ 
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GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสญัญาณ

นาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจไุมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 น้ิว 

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, ท, ac) และ 

Bluetooth 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
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คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
  

บัญชีสรุปจํานวนรายการครุภัณฑ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                            

 

                   แผนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จํานวนรายการ 

ครุภัณฑ 

 

 

จํานวน 

งบประมาณ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 177,600 สํานักปลัด 

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 5,000 สํานัปลัด 

๑.๓ แผนงานการศึกษา - - - 

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข - - - 

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห - - - 

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 4 34,100 กองชาง 

๑.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - 

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
- - - 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - 

๑.๑๐ แผนงานการเกษตร - - - 

๑.๑๑ แผนงานงบกลาง - - - 

รวม 13 216,700 - 
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