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คํากลาวนํา 

  แผนการดําเนินงาน เปนแผนท่ีรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีดําเนินจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี ของเทศบาล

ตําบลนาคํา ในแตละปงบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจากงบประมาณรายจายประจําป   กลาวคือเทศบาลตําบล นาคํา ได

รวบรวมแผนงานโครงการตางๆ ท่ีเปนโครงการพัฒนา โครงการท่ีเปนบริการสาธารณะใหกับประชาชน  ตามงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ท้ังท่ี เปนงบประมาณของเทศบาลตําบล นาคํา และท่ีดําเนินการโดยงบประมาณ

ของหนวยงานอ่ืน ท่ีเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบล นาคํา   มาจัดทําแผนการดําเนินงานข้ึน  เพ่ือเปนตัวกําหนด

ทิศทางในการดําเนินงาน ของแตละปงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลตําบล นาคํา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล นาคําและคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล นาคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบล นาคํา  สวนราชการทุกภาคสวน  เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานวางแผน  ท่ีใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

  เทศบาลตําบล นาคําจักไดนําแผนการดําเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความผาสุกของประชาชนใน ทองถ่ินตอไป  
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คํานํา 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของเทศบาลตําบล นาคํา จัดทําข้ึนตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

25๖๑ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีตองการ

ดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีของตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีตอง 

ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของตําบลนาคํา ท้ังท่ีปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ256๓ 

และท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนกรายละเอียดสอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรและ

แผนงานเพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด  

  เทศบาลตําบล นาคํา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือใน การ

บริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสมและ มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน ของ

ผูบริหารดวย  
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สวนท่ี  1  บทนํา 

1.1  บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  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

เปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลตําบล นาคําไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาเทศบาล

โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง ๕ ป(25๖๑ – ๒๕๖ ๕)  และเชื่อมโยงกับการวางแผน

เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป   เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับ

งบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 25๖๑ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 

๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.03/ว 6247  ลง

วันท่ี 3 พฤศจกิายน  2560  เทศบาลตําบล นาคํา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล นาคํา

และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล นาคําจึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖ ๓ ตามรูปแบบท่ีกําหนดตาม

หนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลประจําปงบประมาณ

พ.ศ.256๓ ของเทศบาลตําบล นาคําข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆท่ีไดรับการอนุมัติให

ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางาน

เก่ียวกับหนวยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหการติดตาม

และประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบล นาคํา มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะ

เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 
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 1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  

 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี

ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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      

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี)  

  3.4 โครงการ /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 ๓) พ.ศ. 25๖๑ หมวด  5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ 26  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้  

  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    
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  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศ เปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน  15  วันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให 

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว    สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานได 

3  ข้ันตอน ดังตอไปนี้  

 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําเก็บ

รวบรวมขอมูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาลซ่ึงจะประกอบดวยโครงการ/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) ข้ันตอน

การจัดทําแผนดําเนินงาน 4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน สวนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย 1) บัญชี

สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจํานวนครุภัณฑ

สําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน  (ผด. 02/1) ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือใหกับชุมชน 

 ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  เม่ือนายกเทศมนตรีตําบลนาคําใหความเห็นชอบราง

แผนการดําเนินงานแลว  จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจาก

วันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน  
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 แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลนาคํา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการ

ดําเนินงาน 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน 

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน

นับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่น

ทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยาง

นอยสามสิบวัน นับแตวันท่ีตั้งงบประมาณ

ดําเนินการฯ 

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

หนวยราชการ

สวนกลาง   

สวนภมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
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1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
3.  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
4.  ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป  
5.  สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลตําบล ตัวอยาง 
6.  สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตามงบประมาณใน

ปงบประมาณ  พ.ศ. 256๓ไดอยางถูกตอง 
 

 

 

******************************* 
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สวนที่ ๒ 

     บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

  แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.256๓ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการ

ท้ังหมด 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 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

256๓ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก

เดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง.   

  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน      (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.256๓ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียด

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

ตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง
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สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ.ผด๐๑ 
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แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ.ผด ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

 

แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรท่ี ๕ รวมทุกยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.บริหารงาน
ท่ัวไป 

๓ ๒๖๐,๐๐๐ - - - - - - ๑๔ ๒,๑๙๗,๓๒๒ ๑๗ ๒,๔๕๗,๓๒๒ 

๒.การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

๑ ๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๐๐,๐๐๐ - - - - ๓ ๖๑๒,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๔๒,๐๐๐ 

๓.การศึกษา ๘ ๒,๘๓๑,๕๒๓ - - - - - - ๓ ๓๗๒,๐๐๐ ๑๑ ๓,๒๐๓,๕๒๓ 
๔.สาธารณสุข 
 

๔ ๖๔๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๔ ๖๔๐,๐๐๐ 

๕.สังคม
สงเคราะห 

๑ ๒๔๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๑ ๒๔๐,๐๐๐ 

๖.เคหะและ
ชุมชน 

- - -  - - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๔๒๔,๘๐๐ ๕ ๔๗๔,๘๐๐ 

๗.สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

๓ ๑๗๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ - - - - - - ๕ ๒๓๐,๐๐๐ 

๘.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๔ ๒๐๕,๐๐๐ - - - - - - - - ๔ ๒๐๕,๐๐๐ 

๙.อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - ๗ ๑,๐๖๙,๕๐๐ - - - - - - ๗ ๑,๐๖๙,๕๐๐ 

๑๐.การเกษตร - - - - - - ๒ ๗๐,๐๐๐ - - ๒ ๗๐,๐๐๐ 
๑๑.งบกลาง ๕ ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ - - - - - - - - ๕ ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ 
รวม ๒๙ ๑๕,๗๒๐,๕๒๓ ๑๖ ๑,๕๒๙,๕๐๐ - - ๓ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔ ๓,๖๐๖,๑๒๒ ๗๒ ๒๐,๙๗๖,๑๔๕ 

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

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

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาคนและสังคม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จํานวน
โครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ
ท้ังหมด 
(โครงการ) 
 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ
ท้ังหมด 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๓ 10.34% ๒๖๐,๐๐๐ 1.65% สํานักปลัด,กองคลัง 

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ 3.45% ๓๐,๐๐๐ 0.๑๙% สํานักปลัด 

๑.๓ แผนงานการศึกษา ๘ 27.59% ๒,๘๓๑,๕๒๓ ๑๘.๒๐% กองการศึกษา 

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข ๔ 13.79% ๖๔๐,๐๐๐ ๔.๐๗% สํานักปลัด 

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ๑ 3.45% ๒๔๐,๐๐๐ 1.53% สํานักปลัด 

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - กองชาง 

๑.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓ 10.34% ๑๗๐,๐๐๐ 1.08% สํานักปลัด 

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๔ 13.79% ๒๐๕,๐๐๐ 1.30% กองการศึกษา 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - กองชาง 

๑.๑๐ แผนงานการเกษตร - - - - สํานักปลัด 

๑.๑๑ แผนงานงบกลาง ๕ 17.2๕% ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ 72.16% สํานักปลัด 

รวม 29 ๑๐๐% ๑๕,๗๒๐,๕๒๓ 100%  

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

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

 
ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 จํานวน
โครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ
ท้ังหมด 
(โครงการ) 
 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ
ท้ังหมด 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - สํานักปลัด,กองคลัง 

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗ 43.75% ๔๐๐,๐๐๐ 26.15% สํานักปลัด 

๑.๓ แผนงานการศึกษา - - - - กองการศึกษา 

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข - - - - สํานักปลัด 

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - สํานักปลัด 

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - กองชาง 

๑.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๒ 12.50% ๖๐,๐๐๐ 3.92% สํานักปลัด 

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - กองการศึกษา 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗ 43.75% ๑,๐๖๙,๕๐๐ 69.93% กองชาง 

๑.๑๐ แผนงานการเกษตร - - - - สํานักปลัด 

๑.๑๑ แผนงานงบกลาง - - - - สํานักปลัด 

รวม 16 100% ๑,๕๒๙,๕๐๐ 100%  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

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

 
ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 จํานวน
โครงการ 
ท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ
ท้ังหมด 
(โครงการ) 
 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ
ท้ังหมด 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - สํานักปลัด,กองคลัง 

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - สํานักปลัด 

๑.๓ แผนงานการศึกษา - - - - กองการศึกษา 

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข - - - - สํานักปลัด 

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - สํานักปลัด 

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - กองชาง 

๑.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - สํานักปลัด 

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - กองการศึกษา 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - กองชาง 

๑.๑๐ แผนงานการเกษตร - - - - สํานักปลัด 

๑.๑๑ แผนงานงบกลาง - - - - สํานักปลัด 

รวม - - - -  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

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

 
ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 จํานวน
โครงการ 
ท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ
ท้ังหมด 
(โครงการ) 
 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ
ท้ังหมด 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - สํานักปลัด,กองคลัง 

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - สํานักปลัด 

๑.๓ แผนงานการศึกษา - - - - กองการศึกษา 

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข - - - - สํานักปลัด 

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - สํานักปลัด 

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ 33.33% ๕๐,๐๐๐ 41.67% กองชาง 

๑.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - สํานักปลัด 

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - กองการศึกษา 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - กองชาง 

๑.๑๐ แผนงานการเกษตร ๒ 66.67% ๗๐,๐๐๐  สํานักปลัด 

๑.๑๑ แผนงานงบกลาง - - - 58.33% สํานักปลัด 

รวม 3 100% ๑๒๐,๐๐๐ 100%  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

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

 
ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 จํานวน
โครงการ 
ท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ
ท้ังหมด 
(โครงการ) 
 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ
ท้ังหมด 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๔ 58.33% ๒,๑๙๗,๓๒๒ 60.93% สํานักปลัด,กองคลัง 

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ 12.5% ๖๑๒,๐๐๐ 16.97% สํานักปลัด 

๑.๓ แผนงานการศึกษา ๓ 12.5% ๓๗๒,๐๐๐ 10.32% กองการศึกษา 

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข - - - - สํานักปลัด 

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - สํานักปลัด 

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๔ 16.67% ๔๒๔,๘๐๐ 11.78% กองชาง 

๑.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - -  สํานักปลัด 

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - -  กองการศึกษา 

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -  กองชาง 

๑.๑๐ แผนงานการเกษตร - - -  สํานักปลัด 

๑.๑๑ แผนงานงบกลาง - - -  สํานักปลัด 

รวม 24 100% ๓,๖๐๖,๑๒๒ 100%  



15 
 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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ยุทธศาสตร ที่ ๑ 

การพัฒนาคนและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 

 ๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒                                      พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

วันสําคัญของสถาบันชาติ 

พระมหากษัตริย 

เพ่ือใหประชาชนไดแสดง

ความรักตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

๒๐๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 
งาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลัด 

 

 

           

2 โครงการจัดกิจกรรม

เน่ืองในวันทองถ่ินไทย

หรือวันเทศบาล 

เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณแห

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

และเผยแพรบทบาท

ภารกิจของ อปท. 

 

๕๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 
งาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลัด 

            

   

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 

  (ตอ) ๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒                                      พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๓ โครงการจิตอาสาทําดี

ดวยหัวใจ 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับ

ประชาชนใหมีความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

๑๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 
งาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลัด 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 

๑. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม  

๑.๒แผนงานการศึกษา(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒                                      พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือสรางโภชนาการท่ีดี

เหมาะกับวัยใหกับเด็ก

เล็ก 

๒๙๔,๐๐๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนคาจัดการเรียน 

การสอน ของเทศบาลตําบลนาคํา (คาจัดการ

เรียนการสอน) 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กในการเรียนรู

และการศึกษา 

๑๐๒,๐๐๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

๓ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา

หนังสือ คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ  

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กในการเรียนรู

และการศึกษา 

๒๓,๗๓๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 

 (ตอ) ๑.ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม  

๑.๒ แผนงานการศึกษา(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒                                      พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการอบรมใหความรูแก

ผูปกครองของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจใน

การปฏิบัติงาน การดูแลเด็ก 

๕,๐๐๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

๕ โครงการสงเสริมเพ่ือ

การศึกษาตอในระดับสูงข้ึน

ไป 

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหกับเด็กใน

การเรียนรูและสรางขวัญและกําลังใจ

ใหแกเด็กเล็กในการกาวเขาสูสังคม

ภายนอก 

๒๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 

กอง

การศึกษา 

            

6 โครงการอาหารเสริม (นม) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคํา 

เพ่ือเสริมสรางโภชนาการท่ีดีเหมาะสม

กับวัยใหแกเด็กเล็ก 

๑๑๔,๙๗๒ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เทศบาล 

ตําบลนาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



21 
 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 

๑.  ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒                                      พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บา 

เพ่ือเปนการปองกัน

ไมใหเกิดโรคพิษสุนัขบา

ระบาดจากสัตวสูคนใน

ตําบลนาคํา 

๕๐,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

งานสาธารณสุข  

ทต.นาคํา 

            

๒ โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

เพ่ือควบคุมและปองกัน

โรคไขเลือดออกใน

ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

งานสาธารณสุข 

ทต.นาคํา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



22 
 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 

 

๑.ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒                                      พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการชวยเหลือสวัสดิการ

และสงเคราะหเด็กผูยากไร

หรือผูดอยโอกาสของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

นาคํา 

เพ่ือจัดสวัสดิการใหแก

เด็กนักเรียน

ผูดอยโอกาสของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคํา 

๒๔๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองการศึกษา             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



23 
 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 

 

๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒                                      พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

1 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับ

คณะกรรมการชุมชน 

เพ่ือใหผูนําชุมชนและ

ประชาชนมีความรู 

ความสามารถ นํามาใช

กับชีวิตประจําวันและ

เผยแพรได 

๑๐๐,๐๐๐  

ทต.นาคํา 

งานพัฒนา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

            

2 โครงการวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนกลาแสดงออก

และใชเวลาใหเปน

ประโยชน 

๕๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

3 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

ในพ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

๒๐,๐๐๐  

ทต.นาคํา 

งานพัฒนา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

            

แบบ ผด.๐๒ 



24 
 
 

 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการแขงขันกีฬา

เยาวชนตําบลนาคําตานยา

เสพติด 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

เลนกีฬาและออกกําลัง

กายเพ่ือสุขภาพ 

๑๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

๒ โครงการจัดกิจกรรมกีฬา

นันทนาการ เพ่ือสราง

ความรูรักสามัคคีของ

ประชาชนในชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา 

การออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ รางกายแข็งแรง 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



25 
 
 

 

 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

(ตอ) ๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๓ โครงการจัดกิจกรรม

ประเพณีวันสงกรานต 

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ 

สืบสาน ประเพณี

วัฒนธรรม ทองถ่ิน 

๗๕,๐๐๐ ทต.นาคํา 

 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

 กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



26 
 
 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
๑. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๗ แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอ

บหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการชวยเหลือราษฎร ผู

ประสพภัยพิบัติธรรมชาติ 

รวมถึงโรคระบาดตางๆ ใน

ชุมชน 

เพ่ือใหการชวยเหลือ

เบ้ืองตนในกรณีท่ีเกิดเหตุแก

ผูประสพภัยธรรมชาติรวมถึง

โรคระบาดตางๆ ในชุมชน 

๕๐๐,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

งาน

ปองกันฯ 

สํานัก

ปลัด 

            

๒ โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สรางขวัญและกําลังใจท่ีดีแก

ผูสูงอาย ุ

๘,๗๖๑,๒๐๐ เขตพ้ืนท่ี

ดําบลนาคํา 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 
สํานัก

ปลัด 

            

๓ โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ

ผูพิการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สรางขวัญและกําลังใจท่ีดีแก

ผูพิการ 

๑,๘๕๒,๘๐๐ เขตพ้ืนท่ี

ดําบลนาคํา 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 
สํานัก

ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



27 
 
 

 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 (ตอ) ๑. ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

  ๑.๗ แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ

ผูติดเช้ือเอดส 

เพ่ือชวยเหลือใหผูติดเช้ือได

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

๓๐,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี

ดําบลนาคํา 

งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัด 

            

๕ โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลนาคํา 

เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในการ

สงเสริมและฟนฟูดาน

สาธารณสุขชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ ทต. นาคํา งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ 

การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
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แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

๒. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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. 

แหงชาติ 

เพ่ือรําลึกถึงการจัดตั้ง อปพร. 

และสรางขวัญกําลังใจใหสมาชิก 

อปพร. 

๒๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

            

2 โครงการซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซอม

แผนลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกูชีพ 

กูภัย ในการปฏิบัติงานแบบ

บูรณาการ 

๒๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

            

3 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ

ชวงเทศกาลปใหม (๗ วัน

อันตราย) 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุบนทอง

ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฏ

จราจร 

๕๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

            

4 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ

ชวงเทศกาลสงกรานต (๗ วัน

อันตราย) 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุบนทอง

ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฏ

จราจร 

๕๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



30 
 
 

 

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

(ตอ) ๒. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๕ โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉิน (EMS) 

เทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมี

มาตรฐาน และมีคุณภาพอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

๑๕๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

            

๖ โครงการฝกอบรมทบทวน อป

พร. .ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 

อปพร. ในการปฏิบัติงาน 

๑๐๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

            

๗ โครงการฝกอบรมทบทวนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพกูชีพ กูภัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครเตือนภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

๑๐,๐๐๐ สถานท่ีท่ี

กําหนด 

งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



31 
 
 

 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

๒. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน

นาคํา หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจร

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๑๐๕,๗๐๐ เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคํา 

กองชาง             

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน

นาคํานอย  หมูท่ี ๑๒ 

 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจร

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๑๔๓,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคํา 

กองชาง             

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน

สัมพันธ  หมูท่ี ๗ 

 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจร

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๒๖๖,๔๐๐ เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคํา 

กองชาง             

แบบ ผด.๐๒ 



32 
 
 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

(ตอ) ๒. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน

หนองขาม หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจร

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๑๖๒,๘๐๐ เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคํา 

กองชาง             

๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน

หนองแวง  หมูท่ี ๑๐ 

 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจร

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๑๑๖,๒๐๐ เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคํา 

กองชาง             

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน

หนองแวงใหม  หมูท่ี ๑๓ 

 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจร

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๘๒,๙๐๐ เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคํา 

กองชาง             

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

(ตอ) ๒. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๓ 

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 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง

เพ่ือการเกษตรจากพ้ืนท่ีเกษตร

ถึง บานหนองแวง หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจร

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๑๙๒,๕๐๐ เขตพ้ืนท่ี 

ตําบลนาคํา 

กองชาง             

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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ยุทธศาสตร ที่ ๓ 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



35 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๔ 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

     ๔. ภายใตยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน(งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอ

บหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๓ 
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 

เพ่ือสงเสริมใหความรูเก่ียวกับ

กระบวนการคัดแยกขยะและ

จัดการขยะ ประเภทขยะ

อินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะ

อันตราย ขยะท่ัวไป เปนการลด

ปริมาณขยะในชุมชน/หมูบาน 

สถานศึกษา สวนราชการ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือทุกภาค

สวนภายใตแนวคิด “ประชา

รัฐ” ของตําบลนาคํา 

๕๐,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

งาน

สุขาภิบาล 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

    ๔.ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

     ๔.๒  แผนงานการเกษตร 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๓ 

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

๑ โครงการอนุรักษพันธุกรรม

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

เจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา มหาวชิราลง

กรณวราราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสิมา

คุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมาร ี

เพ่ือสนองพระราขดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สราง

การมีสวนรวมของชุมชนในการ

อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๕๐,๐๐๐ ภายในเขต

พ้ืนท่ีตําบล

นาคํา 

งานพัฒนา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

            

๒ โครงการรักษนํ้า รักปา รัก

แผนดิน 

จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกการ

อนุรักษธรรมชาต ิ

๒๐,๐๐๐ เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

งานพัฒนา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

  

แบบ ผด.๐๒ 
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ยุทธศาสตร ที่ ๕ 
 

 

การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 ๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินก

าร 

หนวย 

งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการจางเหมา

บริการรักษาความ

ปลอดภัยสถานท่ี

ราชการและ

ทรัพยสินอ่ืนๆ 

เพ่ือเปนคาจาง

ปฎิบัติของเทศบาล

ตําบลนาคํา 

108,000 ทต.นา

คํา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัด 

            

๒ โครงการจางเหมา

บริการรักษาความ

สะอาดอาคาร

สํานักงานเทศบาล

ตําบลนาคํา หอง

ประชุมพรองท้ัง

หองนํ้าท้ังหมด 

เพ่ือเปนคาจาง

ปฎิบัติของเทศบาล

ตําบลนาคํา 

320,400 ทต.นา

คํา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัด 

      

 

 

 

 

      

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

(ตอ) ๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารงานท่ัวไป) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๓ โครงการจางเหมา

บริการดูแลรักษา

ตนไม สนามหญา 

ตัดก่ิงไม ตัดหญา

ภายในบริเวณ

สํานักงานเทศบาล

ตําบลนาคําและ

ถนนหนา

สํานักงานเทศบาล

ตําบลนาคํา 

เพ่ือเปนคาจาง

ปฎิบัติของเทศบาล

ตําบลนาคํา 

396,000 ทต.นาคํา งานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

(ตอ) ๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ 

ที่ 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ดําเนินการ หนวย 

งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการจางเหมาบริการขับรถ

สวนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 

6100 ขอนแกน 

เพ่ือเปนคาจางปฎิบัติ

ของเทศบาลตําบลนาคํา 

108,000 ทต.นาคํา งานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัด 

            

๕ โครงการจางเหมาบริการขับรถ

สวนกลาง (รถตู) หมายเลข

ทะเบียน นข 8284 ขอนแกน 

เพ่ือเปนคาจางปฎิบัติ

ของเทศบาลตําบลนาคํา 

108,000 ทต.นาคํา งานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัด 

            

๖ โครงการตออายุโดเมนชื่อ

เวปไซตและบริการพื้นที่เวป

โฮลด้ิงเทศบาลตําบลนาคํา 

เพื่อประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารทาง

เวปไซตของ

เทศบาลตําบลนาคํา 

๒๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งานบริหารงานทั่วไป 

สํานักปลัด 
            

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

(ตอ) ๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๗ โครงการสงเสริมสนับสนุน

การเลือกต้ังผูบริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

นาคํา 

เพื่อสงเสริมใหมีการ

เลือกต้ังตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

๕๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัด 

            

๘ โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับบุคลากร

เทศบาลตําบลนาคํา 

เพื่อสรางจิตสํานึก

ปลูกฝงจริยธรรมในการ

ปฎิบัติงานราชการและ

ปองกันการทุตจ

ริตครอรัปชั่นของ

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงาน 

๒๖,๕๒๒ ทต.นาคํา งานบริหารงานท่ัวไป 

(งานการเจาหนาท่ี) 

สํานักปลัด 

            

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

(ตอ) ๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๙ โครงการพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฎิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาเพ่ิม

ศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานราชการ

และการใหบริการ

ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งานบริหารงานท่ัวไป 

(งานการเจาหนาท่ี) 

สํานักปลัด 

            

๑๐ โครงการศูนยให

ความชวยเหลือทาง

กฏหมาย 

เพ่ือสงเสริมความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ

กฏหมายเบ้ืองตน 

๒๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งานรับเรื่องราวรอง

ทุกข สํานักปลัด 

            

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

(ตอ) ๕ ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑๑ โครงการจัดทํา/

แกไข/เพ่ิมเติม

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ิน

เทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือสงเสริมการมี

สวนรวมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินและ

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

๕๐,๐๐๐ ทต.นาคํา 

 

งานวางแผน

สถิติและ

วิชาการ 

สํานักปลัด 

            

๑๒ โครงการติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลนาคํา 

เพ่ือสงเสริมการมี

สวนรวมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินและ

สรางความโปรงใส 

๒0,000 ทต.นาคํา งานวางแผน

สถิติและ

วิชาการ 

สํานักปลัด 

            

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 
(ตอ)๕. ภายใตยุทธศาสตร การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอ

บหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการจางเหมาบริการ

งานจัดการดานการเงิน

การคลังของเทศบาลตําบล

นาคํา 

เพ่ือเปนคาจางการ

ปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลนาคํา 

จํานวน 3 งาน 

๓2๐,๔00 ทต.นาคํา งาน

บริหารง

านคลัง 

กองคลัง 

            

๒ โครงการปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

เพ่ือพัฒนาระบบ

จัดเก็บรายไดของ

เทศบาลตําบลนาคํา 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารง

านคลัง 

กองคลัง 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการจางเหมา

บริการขับรถบรรทุก

น้ํา เพ่ือปองกันละ

บรรเทาสาธารณภัย

และบริการ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลนาคํา 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การปฎิบัติงาน

และบริการ

ประชาชน 

๒๑๖,๐๐๐ ทต.นาคํา งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน 

สํานักปลัด 

            

๒ โครงการจางเหมา

บริการเพ่ือชวยเหลือ

การปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานขับ

รถบรรทุกน้ํา 

(พนักงานดับเพลิง) 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การปฎิบัติงาน

และบริการ

ประชาชน 

๑๘๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน 

สํานักปลัด 

            

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

(ตอ) ๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

3 โครงการจางเหมา

บริการขับรถกูชีพ 

กูภัย 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

216,000 ทต.นาคํา งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

1 โครงการจางเหมา

บริการงานการศึกษา

ระบบสารสนเทศ

การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

ทองเท่ียว เทศบาล

ตําบลนาคํา 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

106,800 ทต.นาคํา งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา 

กองการศึกษา 

 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

(ตอ) ๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๓  แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการจางเหมา

บริการรักษาความ

สะอาดอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคํา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

158,400 ทต.นาคํา งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

กองการศึกษา 

 

            

๓ โครงการจางเหมา

บริการเพ่ือปฏิบัติงาน

และเสริมทักษะความรู

ทางวิทยาศาสตร

สําหรับเด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลนาคํา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

106,800 ศพด.นา

คํา 

งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

กองการศึกษา 

 

            

แบบ ผด.๐๒ 



50 
 
 

 

แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๔  แผนงานเคหะและชุมชน  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

1 โครงการจางเหมา

บริการบันทึกขอมูล 

สถิติ กองชาง 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

79,200 ทต.นาคํา กองชาง             

2 โครงการจางเหมา

บริการงานบริการ

ตกแตงและตัดก่ิงไม 

ตัดหญาริมทาง ริมถนน

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลนาคํา 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

79,200 ทต. นาคํา กองชาง 

 

 

            

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
(ตอ)๕. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๔  แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการจางเหมา

บริการงานบริการขับ

รถกระเชาไฟฟา เพ่ือ

บริการประชาชน 

หมายเลขทะเบียน 

THAILAND ๔๕๘๔-

๙๙๗๗  

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

108,000 ทต.นาคํา กองชาง             

4 โครงการจางเหมา

บริการติดตั้งระบบ

ไฟฟาสาธารณะและ

ซอมบํารุงรักษาไฟฟา

สาธารณะ 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

 158,400 ทต. นาคํา กองชาง 

 

 

            

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรท่ี ๕ รวมทุกยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.บริหารงาน
ท่ัวไป 

๓ ๒๖๐,๐๐๐ - - - - - - ๑๔ ๒,๑๙๗,๓๒๒ ๑๗ ๒,๔๕๗,๓๒๒ 

๒.การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

- - ๗ ๔๐๐,๐๐๐ - - - - ๓ ๖๑๒,๐๐๐ ๑๐ ๑,๐๑๒,๐๐๐ 

๓.การศึกษา ๖ ๕๕๙,๗๐๒ - - - - - - ๓ ๓๗๒,๐๐๐ ๙ ๙๓๑,๗๐๒ 
๔.สาธารณสุข 
 

๒ ๗๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๒ ๗๐,๐๐๐ 

๕.สังคม
สงเคราะห 

๑ ๒๔๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๑ ๒๔๐,๐๐๐ 

๖.เคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๔๒๔,๘๐๐ ๕ ๔๗๔,๘๐๐ 

๗.สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

๓ ๑๗๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๓ ๑๗๐,๐๐๐ 

๘.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๓ ๑๘๕,๐๐๐ - - - - - - - - ๓ ๑๘๕,๐๐๐ 

๙.อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - ๗ ๑,๐๖๙,๕๐๐ - - - - - - ๗ ๑,๐๖๙,๕๐๐ 

๑๐.การเกษตร - - - - - - ๒ ๗๐,๐๐๐ - - ๒ ๗๐,๐๐๐ 
๑๑.งบกลาง ๕ ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ - - - - - - - - ๕ ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ 
รวม ๒๓ ๑๒,๘๒๘,๗๐๒ ๑๔ ๑,๔๖๙,๕๐๐ - - ๓ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔ ๓,๖๐๖,๑๒๒ ๖๔ ๑๘,๐๒๔,๓๒๔ 
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เงินอุดหนุน 

 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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ยุทธศาสตร ที่ ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๑ แผนงานการการศึกษา  (อุดหนุนหนวยงานราชการ) 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒                                      พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการอาหารเสริม 

(นม) สําหรับเด็กนักเรียน

สังกัด สพฐ. เขต 4 

ขอนแกน 

 

เพ่ือเสริมสรางโภชนาการ

ท่ีดีเหมาะสมกับวัยใหแก

เด็กเล็ก 

๗๓๕,๘๒๑ โรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

กอง

การศึกษา 

 

 

           

๒ โครงการอุดหนุน

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ) เขต ๔ ขอนแกน 

เพ่ือเสริมสรางโภชนาการ

ทางดานอาหารท่ีดี

เหมาะสมกับวัยใหแกเด็ก

เล็ก 

๑,๕๓๖,๐๐๐ โรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ี

ตําบลนาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

๑.  ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุนหนวยงานราชการ) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 อุดหนุนโครงการสนับสนุน

ภารกิจเหลากาชาด จังหวัด

ขอนแกน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

เหลากาชาด จังหวัด

ขอนแกน 

๕0,000 เหลากาชาด 

จังหวัดขอนแกน 

งานสุขาภิบาล 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

(ตอ) ๑.  ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

       ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุนหนวยงานเอกชน) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 อุดหนุนโครงการตาม

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

สงเสริมและ

สนับสนุนชุมชน

ดําเนินโครงการ

ตามพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข 

ท้ัง ๒๖ ชุมชน 

๕๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

ตําบลนาคํา 

งานสุขาภิบาล 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

 

๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (เงินอุดหนุนหนวยงานราชการ) 
 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

1 โครงการอุดหนุน

อําเภออุบลรัตน 

ศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ระดับ

อําเภอ 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน 

โดยจายเปนเงินอุดหนุน

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนดาน

สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

การสงเสริมและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

โรคติดตอหรือโรคระบาด

ในทองถ่ิน 

30,000 อําเภออุบล

รัตน 

งานปองกัน

บรรเทาสา

ธารณภัย 

สํานักปลัด 

            

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

๑.ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

๑.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (เงินอุดหนุนหนวยงานราชการ) 
 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 อุดหนุนโครงการสนับสนุน

การจัดงานประเพณีบุญกุม

ขาวใหญ อําเภออุบลรัตน 

เพ่ือสงเสริม อนุรักษ 

ประเพณี ศาสนา 

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒๐,๐๐๐ เขตตําบลนา

คํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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         ยุทธศาสตร ที่ ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
๒. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(เงินอุดหนุนสวนราชการ) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

จังหวัดขอนแกน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในเขตจังหวัด

ขอนแกน 

3๐,๐๐๐ ท่ีทําการ

ปกครอง

จังหวัด

ขอนแกน 

สํานักปลัด 

ทต.นาคํา 

            

2 อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

ในพ้ืนท่ีอําเภออุบลรัตน 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด สามารถควบคุม

สถานการณปญหายาเสพติด

และลดระดับความรุนแรงของ

ปญหาใหไดอยางเห็นผลชัดเจน 

3๐,๐๐๐ ท่ีทําการ

ปกครอง 

อําเภออุบล

รัตน 

สํานักปลัด 

ทต.นาคํา 

            

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรท่ี ๕ รวมทุกยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.บริหารงาน
ท่ัวไป 

- - - - - - - - - - - - 

๒.การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

๑ ๓๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๑ ๓๐,๐๐๐ 

๓.การศึกษา ๒ ๒,๒๗๑,๘๒๑   - - - - - - ๒ ๒,๒๗๑,๘๒๑ 
๔.สาธารณสุข 
 

๒ ๕๗๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๒ ๕๗๐,๐๐๐ 

๕.สังคม
สงเคราะห 

- - - - - - - - - - - - 

๖.เคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

๗.สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

- - ๒ ๖๐,๐๐๐ - - - - - - ๒ ๖๐,๐๐๐ 

๘.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑ ๒๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๑ ๒๐,๐๐๐ 

๙.อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - - - - - - - - - 

๑๐.การเกษตร - - - - - - - - - - - - 
๑๑.งบกลาง - - - - - - - - - - - - 
รวม ๖ ๒,๘๙๑,๘๒๑ ๒ ๖๐,๐๐๐ - - - - - - ๘ ๒,๙๕๑,๘๒๑ 
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แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ 

 

 
หมายเหตุ แบบ ผด.๐๒/๑ ไมนํามารวมในแบบ ผด.๐๑ 

 

 

 
 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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๑.๑ แผนงาน :งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

1 โครงการจัดซื้อเกาอ้ี

พลาสติก 

-เกาอ้ีพลาสติก มีพนักพิง ไมมี

เทาแขน 

-ขนาดหนากวางไมนอยกวา 

๔๕๐ มม. 

-ความยาวจากขาหนาถึงขา

หลัง ไมนอยกวา ๔๘๕ มม. 

ความสูงจากพ้ืนถึงพนักพิงไม

นอยกวา ๘๑๐มม. 

-ความสูงจากพ้ืนถึงท่ีน่ังไม

นอยกวา ๔๓๐ มม. 

-ขนาดพ้ืนท่ีน่ังกวาง ๔๐๕ มม. 

ลึก ๓๘๒ มม. 

-วัสดุผลิตจากโพลีพรอบพิลิน

Polyproyleneสามารถทน

ความรอนได ไมนอยกวา ๗๐ 

องศา  ทนตอสารเคมีประเภท

กรดและดางชนิดออนไดดี 

เน้ือพลาสติกเมื่อโดยแสงแดด

ในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

จะไมกรอบแตกและบิดงอ 

 

๕๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลัด 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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 (ตอ) แผนงาน :งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอ

บหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการจัดซื้อเต็นท

ผาใบ 

-เต็นทผาใบพรอมโครงเหล็กทรงโคง 

ขนาด ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๒.๕ 

เมตร  

- เสาขาเต็นทใชทอเหล็กอาบสังกะสี 

(คาดเหลือง) ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว  

- งานโครงสรางหลังคาเต็นท ขื่อ/เดือย

เหล็ก/คราวกลาง) ใชทอเหล็กอาบ

สังกะสี (คาดเหลือง) ขนาด ๒/๔ นิ้ว 

โดยการตัดและเชื่อมประกอบใหเปนขอ

ตอ สามารถถอดประกอบติดต้ังไดงาย 

สะดวกตอการขนยายแตละชุดเปน

มาตรฐานเดียวกันสามารถทดแทน

เปล่ียนทดแทนกันได 

- นอตขอตอเบอร ๑๒  

- ผาใบคุมหลังคา เปนผาคูนิลอนอยางดี 

กําหนดความหนา ๐.๖ มม. สีขาว 

รอยตอของผาใบใชการรีดดวยความรอน 

พรอมเข็มขัดและสายรัดเข็มขัด มีเชิง

ชายหอยลงมาโดยรอบเต็นทพรอมกบ

ชายระบายเพื่อความคงทนและสวยงาม 

๑๒๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหาร 

งานท่ัวไป 

สํานัก

ปลัด 

            

 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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(ตอ)แผนงาน :งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอ

บหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการจัดซื้อตู

เหล็กแบบ ๒ บาน 

๑.มีมือจับชนิดบิด 

๒.มีแผนข้ันปรับระดับ ๓ ช้ัน 

๓.มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของ

สํานักงาน 

-  

๑๖,๕๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงา

นท่ัวไป 

สํานัก

ปลัด 

            

๔ โครงการจัดซื้อโตะ

เอกประสงค 

๑.สีขาว 

๒. ขนาด (กวางxยาวxสูง) ๑๘๐x

๖๐x๗๕ ซม./ตัว 

๓. ผลิตจากไม Particle Board 

ปดขอบ PVC Edge อยางหนา 

เคลือบผิวดวย Melamine Resin 

Flimกันนํ้า ทนความรอนและรอย

ขีดขวนไดด ี

 

๓๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงา

นท่ัวไป 

สํานัก

ปลัด 

            

 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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(ตอ)แผนงาน :งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการจัดซื้อ

เครื่องโทรสารแบบ

ใชกระดาษธรรมดา 

๑.หมายเลขเครื่อง FACSIMILE 

๒ ความเร็วในการสงเอกสารไม

เกิน ๖ วินาที ตอแผน 

๓. ขนาดท่ีกําหนดเปนเอกสารข้ัน

ต่ํา 

๑๘,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลัด 

            

๖ โครงการจัดซื้อ

เครื่องสํารองไฟฟา 

๑.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย

กวา ๑kVA (๖๐๐ Watts) 

๒. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา ๑๕ นาที 

 

๓๔,๘๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ฯลฯ 

สํานักปลัด 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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(ตอ)แผนงาน :งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอ

บหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๗ โครงการจัดซื้อ

เครื่องสแกนเนอร 

สําหรับเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ 

 

สแกนเนอรชนิดปอนกระดาษ A๔ 

อัตโนมัต (Auto 

DucumentFeeder) ไดไมนอย

กวา ๕๐ เมตร 

-สามารถสแกนเอกสารไดแบบ ๒ 

หนา อัตโนมัต ิ

-มีความละเอียดในการสแกน

สูงสุดไมนอยกวา ๖๐๐ x ๖๐๐ 

tlp 

-,มีความเร็วในการสแกนกระดาษ 

A๔ ไดไมนอย ๒๐ ppm 

-สามารถสแกนเอกสารไดไมนอย

กวากระดาษขนาด A๔  

-มีชองเช่ือมตอ Interface แบบ 

USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา ๑ ชอง 

๑๘,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงา

นท่ัวไป 

สํานัก

ปลัด 

            

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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1.2แผนงาน :งานบริหารงานคลัง กองคลัง 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการจัดซื้อตูเก็บ

เอกสารเหล็กบาน

เปดกระจก ๕ ช้ัน 

ตูเก็บเอกสารเหล็กบานเปดกระจก 

๕ ช้ัน สีเทาขาวใชในงานพัฒนา

และจัดเก็บรายไดและบริการ

ประชาชนท่ีมาติดตอราชการชําระ

ภาษีและเพ่ือใหการจัดเก็บเอกสาร

ทางราชการเปนระเบียบเรียบรอย

เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จํานวน ๒ ตู 

๑๕,๘๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงาน 

คลัง 

กองคลัง 

            

๒ โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวนชนิด

ติดผนังมีระบบฟอก

อากาศ 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ 

ขนาด ๒,๔๐๐ btuจํานวน ๑ 

เครื่อง 

๒๘,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงาน 

คลัง 

กองคลัง 

            

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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   (ตอ) แผนงาน : งานบริหารงานคลัง กองคลัง 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑงานบาน

งานครัว ตูเย็น 

ขนาด ๕ คิวปค 

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 

ตูเย็น ขนาด ๕ คิวปค จํานวน ๑ 

เครื่อง เพ่ือใชในงานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได และบริการ

ประชาชนท่ีมาติดตอราชการชําระ

ภาษี 

๖,๕๐๐ ทต.นาคํา งาน

บริหารงาน 

คลัง 

กองคลัง 

            

 

 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 



71 
 

 

 
1.๓ แผนงาน : สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ๆ

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการจัดซื้อ

เครื่องพนหมอกควัน 

๑.ปริมาณการฉีดพนหมอกควันไม

นอยกวา ๔๐ ลิตร/ช่ัวโมง 

๒.ถังบรรจุนํ้ายาไมนอยกวา ๖ 

ลิตร 

๓. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 

๑๕ แรงมา  

๕๙,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน

สุขาภิบาล 

สํานักปลัด 

            

 

 
 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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๑.๔ แผนงาน : งานเคหะและชุมชน กองชาง 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประ

มาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอ

บหลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการ

จัดซื้อกลอง

วัดมุม 

-อานคามุมไดละเอียด ๕ ฟลิปดา 
-กลองเล็งเปนระบบภาพต้ังตรง 
-กําลังขยาย ๓๐ เทา 
-ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนทปากกลองไมนอยกวา 
๔๐ มิลลิเมตร 
-ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ ๑๐๐ เมตร 
ไมนอยกวา ๒.๓๐ เมตร หรือ ๑ องศา ๒๐ ลิปดา 
-ระบบมองเห็นภาพใกลสุดไมเกิน ๒ เมตร 
-ตังคาคูณคงที่ ๑๐๐ 
-คาตัวบวกคงที่ ๐ 
- เปนกลองแบบอิเลคทรอนิคแสดงหนวยวัดเปนองศา 
ลิปดา ฟลิปดาแสดงผลเปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD  
-แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรงไมเกิน ๕ ฟลิปดา 
-คาความถูกตองในการอานมุมไมเกิน ๕ ฟลิปดา 
ความไวของระดับฟองกลม ๑๐ ลิปดา /๒ มิลลิเมตร
หรือดีกวา 
-ความไวของระดับฟองยาว ๔๐ ฟลิปดา/๒ มิลลิเมตร
หรือดีกวา 
-สามารถแสดงผลทั้งมุมราบและมุมด่ิง 
-มีแบตเตอรรีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับ
แบตเตอรร่ีได 
-ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO ๙๐๐๑ 
-อุปกรณประกอบ 
-ขากลองเล่ือนขึ้นลงไดพรองลูกด่ิงและละลาย ๑ ชุด 
-มีกลองบรรจุกลองและสายสะพายหลัง  
-ฝาคลอบเลนท ที่ชารตแบต มีชุดเคร่ืองมือปรับแก
ประจํากลอง 

๙๗,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

งานเคหะ

และชุมชน 

กองชาง 

            

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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(ตอ) แผนงาน : งานเคหะและชุมชน กองชาง 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดําเนิน

การ 

หนวย 

งาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 โครงการจัดซื้อ

เครื่องวัดระยะทาง

ชนิดเดินตาม 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องมือ
วัดระยะทางชนิดเดินตาม
จํานวน 1เครื่องตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ 

๕,๕๐๐ ทต. 

นาคํา 

งานเคหะ

และชุมชน 

กองชาง 

            

๓ โครงการจัดซื้อ

เครื่องรับสงวิทย ุ
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวิทยุ
สื่อสารเพ่ือใชในงานสํารวจถนน
สําหรับงาน 
กองชางจํานวน 3 เครื่องราคา
เครื่องละ 12,000.บาทรวม
เปนเงินท้ัง 
สิ้น 36,000.-บาทขนาดกําลัง
สง 5 วัตตประกอบดวย
ตัวเครื่องแทนชารทแบตเตอรี่ 1 
กอนเสายางเหล็กพับ 
 

๓๖,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

งานเคหะ

และชุมชน 

กองชาง 
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แบบสรุปรายการครุภัณฑ 
 จํานวนรายการ 

ครุภัณฑ 
งบประมาณ รวมจํานวนรายการ 

ครุภัณฑ 
รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

๑.บริหารงานท่ัวไป ๑๐ ๓๓๗,๖๐๐ ๑๐ ๓๓๗,๖๐๐ - 
๒.การรักษาความสงบภายใน - - - - - 
๓.การศึกษา - - - - - 
๔.สาธารณสุข 
 

๑ ๕๙,๐๐๐ ๑ ๕๙,๐๐๐  

๕.สังคมสงเคราะห - - - - - 
๖.เคหะและชุมชน ๓ ๑๓๘,๕๐๐ ๓ ๑๓๘,๕๐๐ - 
๗.สรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
๘.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 
๙.อุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
๑๐.การเกษตร - - - - - 
๑๑.งบกลาง - - - - - 
รวม ๑๔ ๕๓๕,๑๐๐ ๑๔ ๕๓๕,๑๐๐  
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ภาคผนวก 
 

     
    


