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  แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม สำหรับแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ภายในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้การดำเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 

  คณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สำเร็จได้ด้วยดี
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารและ       
คณะผู้จัดทำแผนของเทศบาลฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมา 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน และความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้การกระจายอำนาจเป็นไป
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่กว้างขวางมากข้ึน ซึ่งมิใช่มี
หน้าที่การให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่รัฐกำหนดให้ ทำให้เทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงต้องมีการวางแผนในการใช้ทรัพยากร รายได้ทีเ่ทศบาลจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรซึ่งมีอยู่
อย่างจำกัดนั้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  

  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนที่
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล โดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะจัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี  

  ดังนั้น การที่จะทำให้บรรลุตามแผนนั้น เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จึงต้องจัดทำแผนการ
ดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือกำหนดทิศทางและระยะเวลา               
การดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ซึ่งการจัดทำ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย นั้น ทำให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
สามารถปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง  
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้เทศบาล จัดทำแผนการดำเนินงาน สำหรับ
แผนการดำเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการ
ดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนี้ ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน  และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล เมือ่สิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้  
  (1)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย รวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหนองบัวลายแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน     
แล้วเสนอผู้บริหาร ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  

แผนการดำเนินงานให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

สำหรับแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการ
จัดทำ  ดังนี้ 

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดง                   

การดำเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ีเทศบาลตำบล

หนองบัวลาย       
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1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1.  ทำให้ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายจริงในแต่ละปี 
2. ทำให้สามารถบริหารเวลาในการดำเนินโครงการของทุกส่วนงานเทศบาลตำบลหนอง       

บัวลาย ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
3. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ

ประจำปี  พ.ศ. 2564 
4. สามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปี

นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

*********************************** 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ /กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย                      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยประกอบด้วย 
 
               2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
     2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 
 

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



     แบบ ผด. 01 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยที่ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
   1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 
7 

 
100 

 

 
5,611,200 

 
100 

 

 
เทศบาลตำบล 
หนองบัวลาย 

รวม 7 100 5,611,200 100  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ 
                    บรรเทาปัญหาความยากจน 
    1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     
 

 
 
2 

 
 

100 

 
 

10,000 

 
 

100 

 
เทศบาลตำบล 
หนองบัวลาย 

รวม 2 100 10,000 100  
 
 
 



แบบ ผด. 01 
       

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
   2 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยที่ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                     สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
1 
 

 
 

100 
 

 
 

5,000 

 
 

100 
 

 
เทศบาลตำบล 
หนองบัวลาย 

 
รวม 1 100 5,000 100  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   2. แผนงานการพาณิชย์ 
    

 
3 
2 
 

 
60 
40 
 

 
590,000 
141,808 

 
80.62 
19.37 

 
เทศบาลตำบล 
หนองบัวลาย 

รวม 5 100 731,808 100  
 

 
 



แบบ ผด. 01 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

       3 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยที่ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน 
                     อย่างมีความสุข 

1. แผนงานการศึกษา  
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
3. แผนงานสาธารสุข 
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 
7. แผนงานงบกลาง 

 

 
 

73 
3 
1 
4 
7 
1 
5 

 
 

77.65 
3.19 
1.06 
4.25 
7.44 
1.06 
5.31 

 
 

5,761,814 
485,000 
160,000 
60,000 
85,000 
3,000 

4,136,800 

 
 

53.89 
4.53 
1.49 
0.56 
0.79 
0.02 
38.69 

 
 

เทศบาลตำบล 
หนองบัวลาย 

รวม 94 100 10,691,614 100 รวม 
รวมทั้งสิ้น 109 100 17,049,622 100 รวมทั้งสิ้น 

 
 



 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ ์
 



สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบ ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั งบประมาณ

ที่ ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) (หน้า)

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000       ภายในเขต ส านักปลัด 73

จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 17,000       ภายในเขต ส านักปลัด 74

จ านวน 1 ชุด เทศบาล

พ.ศ. 2564

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ฯ

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02/1

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย  อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป



2

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบ ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั งบประมาณ

ที่ ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) (หน้า)

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมติดต้ัง) 94,000       โรงเรียนอนุบาลฯ กองการศึกษา 111

แบบต้ังหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000       โรงเรียนอนุบาลฯ กองการศึกษา 112

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 44,000       โรงเรียนอนุบาลฯ กองการศึกษา 113

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 8,600         โรงเรียนอนุบาล ฯ กองการศึกษา 113

(lnk Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

2. แผนงานการศึกษา

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563



3

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบ ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั งบประมาณ

ที่ ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) (หน้า)

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 130,000     โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 112

ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางน้ิว

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000       โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 112

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด

2. แผนงานการศึกษา

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1



4

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบ ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั งบประมาณ

ที่ ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) (หน้า)

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบพนักพิงทรงสูง 3,000 ภายในกองฯ กองสาธารณสุข 117

 ขนาด 63x63x114 ซม. จ านวน 1 ตัว

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ท าด้วยโครงเคร่าไม้เน้ือแข็งกรุ 4,400 ภายในกองฯ กองสาธารณสุข 118

ด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น

ขนาด 150x80x75 ซม. จ านวน 1 ชุด

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000       ภายในกองฯ กองสาธารณสุข 119

 จ านวน 1 ชุด

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300         ภายในกองฯ กองสาธารณสุข 120

ถังหมึกพิมพ์

แบบ ผด. 02/1

3. แผนงานสาธารณสุข

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564















แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 4

หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ รับผิดขอบหลกั งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 โครงการขับเคล่ือนการน้อมน า เพ่ือขับเคล่ือนการน้อมน าหลัก 5,000 ภายในเขตฯ ส านักปลัด 128

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 5,000        ภายในเขตฯ ส านักปลัด 131

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลฯ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เสรมิสรา้งความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

สถานที่ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย  อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม





5

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 โครงการฝึกอบรมและรณรงค์  1.จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนในการ 5,000        ภายในเขต กอง 129

คัดแยกขยะมูลฝอย คัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

 2.จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การอนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดลุย์อย่างยัง่ยืน       

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แนวทางการพัฒนา 3.2 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถ่ินรกัษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
หน่วย เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนิน งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ การ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พ้ืนที่



แนวทางการพัฒนา 3.2 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถ่ินรกัษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
หน่วย เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนิน งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ การ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

โครงการ / กิจกรรม พ้ืนที่

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



แนวทางการพัฒนา 3.2 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถ่ินรกัษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
หน่วย เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนิน งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ การ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

พ้ืนที่

พ.ศ. 2558

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2559



แนวทางการพัฒนา 3.2 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถ่ินรกัษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
หน่วย เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนิน งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ การ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

พ.ศ. 2559

โครงการ / กิจกรรม พ้ืนที่

พ.ศ. 2558













ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 โครงการก่อสร้างถนนดิน ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.5 เมตร 40,000      ชุมชนนาเจริญ กองช่าง 136

สายบา้นหนองหา่ง - วัดปา่ (ทาง ยาว 560 เมตร สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร

ดัง้เดมิ) หรือคิดเปน็ปริมาตรดินถมไมน่อ้ยกว่า 

588 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

2 โครงการวางทอ่ระบายน  าจากซอย กอ่สร้างทอ่ระบายน  า ขนาด 0.60 ม. 250,000 ชุมชนหนองบวั กองช่าง 137

ข้าง รพ.สต.บวัลาย - เขตรถไฟ พร้อมกอ่สร้างผิวจราจร คสล. พฒันา

ความยาวรวมไมน่อ้ยกว่า 171 ม. 

 (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

แบบ ผด. 02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย  อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



7

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

3 โครงการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ คสล. 300,000    ชุมชนนาสวรรค กองช่าง 137

คสล. บริเวณท านบต้นมะเกลือ ขนาดกว้าง 27 ม. ยาว 27 ม. หนา

0.10 ม. หรือมีพื นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 729 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

แบบ ผด. 02

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 8

แผนงานการพาณชิย์
สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 โครงการดูแลควบคุมระบบ ผลติน ำ้ประปำที่มีคณุภำพและ 126,808    ภายในเขตเทศบาล กองการ 147

การผลิตน  าประปา เพยีงพอในการบริการประชาชน ประปา

2 โครงการขุดลอกบอ่ตกตะกอน ขุดลอกบอ่ตกตะกอนโรงสูบประปา 15,000      ภายในเขต กองการประปา 147

โรงสูบประปา เพื่อใหร้ะบบผลิตน  าประปามี เทศบาลฯ

คุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02































แผนงานการศึกษา 18

หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1,071,600   โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 88

ปฏบิติัด้านการสอน

2 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จ้างเหมาบคุคลภายนอกมาประกอบ 382,000      โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 90

อนบุาลเทศบาลหนองบวัลาย อาหารกลางวัน

แบบ ผด. 02

ยทุธศาสตร์ที่ 5  สร้างสงัคมใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยู่ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุ

โครงการ / กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานการศึกษา 19

หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด  1.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000        โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 90

การศึกษาทอ้งถิ่น  2.ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน 7,200         หนองบวัลาย กองการศึกษา 90

 3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหอ้งสมดุ 100,000      " กองการศึกษา 91

โรงเรียน

 4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียน 50,000        " กองการศึกษา 92

รู้ของโรงเรียน

 5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการ 500,000      " กองการศึกษา 92

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD)

 6.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการ 21,000        " กองการศึกษา 93

   ครูของโรงเรียนในสังกดั อปท

 7.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนั 15,000        " กองการศึกษา 94

   ยาเสพติดในสถานศึกษา

8 ค่าใช่จ่ายครูแกนน า 3,000         " กองการศึกษา 94

แบบ ผด. 02

ยทุธศาสตร์ที่ 5  สร้างสงัคมใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยู่ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุ

โครงการ / กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานการศึกษา 20

หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

4 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อใหน้กัเรียนกล้าแสดงออกและ 3,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 97

สุนทรียะทางศิลปะดนตรี ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

5 โครงการแข่งขันกฬีาสีภายใน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย 4,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 97

โรงเรียนอนบุาลฯ ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

6 โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ 5,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 97

สู่ความเปน็เลิศตามอจัฉริยภาพ ในการแสดงออกทางความคิดสู่งาน

(แข่งขันทกัษะวิชาการ) วิชาการและ ความสามารถ

7 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย 3,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 97

ทกัษะกฬีา และนนัทนาการ ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และ

(จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา) จัดซ้ืออุปกรณ์การกีฬาส าหรับเด็กปฐมวัย

8 โครงการส่งเสริมการผลิต และจัดหาเพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 35,350        โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 98

ส่ือการเรียนการสอน

แบบ ผด. 02

ยทุธศาสตร์ที่ 5  สร้างสงัคมใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยู่ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุ

โครงการ / กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานการศึกษา 21

หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

9 โครงการวันแสดงผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กใหค้รบ 5,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 98

ของนักเรียน ทกุด้าน

10 โครงการการเผยแพร่ปา้ย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการการ 2,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 98

ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ปา้ยประชาสัมพนัธ์

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารบริหารงานเกดิ 3,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 98

ความสะดวกและรวดเร็ว

12 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านกังาน เพื่อใหก้ารบริหารงานเกดิความสะดวก 50,000        โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 99

และรวดเร็ว

13 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบา้น เพื่อใหก้ารบริการงานเกดิ 35,000        โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 99

งานครัว ความสะดวกและรวดเร็ว

แบบ ผด. 02

ยทุธศาสตร์ที่ 5  สร้างสงัคมใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยู่ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุ

โครงการ / กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานการศึกษา 22

หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

14 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารบริการงานเกดิ 12,000        โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 99

ความสะดวกและรวดเร็ว

15 โครงการจัดซ้ือจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ เพื่อใหก้ารบริหารงานเกดิ 3,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 99

และวิทยุ ความสะดวกและรวดเร็ว

16 โครงการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพื่อมเีคร่ืองมอืในการปฏบิติังาน 2,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 99

17 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย  - ค่าหนงัสือเรียน 18,400        โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 105

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ  - ค่าอปุกรณ์การเรียน  19,100        106

อนบุาลจนจบการศึกษา  - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 27,600        107

ขั้นพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

ยทุธศาสตร์ที่ 5  สร้างสงัคมใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยู่ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุ

โครงการ / กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานการศึกษา 23

หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

18 โครงการศึกษาดูงานนอก เพื่อใหน้กัเรียนเรียนส่ิงต่างๆ 33,000        โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 107

สถานที่ของนกัเรียนโรงเรียน เพิ่มเติมจากาการเรียนในหอ้งเรียน

อนบุาลเทศบาลหนองบวัลาย

19 โครงการจัดท าโครงงานนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนได้แสดงออกซ่ึง 4,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 108

แสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนความรู้ความสามารถของแต่ละ

อนบุาลเทศบาล บคุคลและแสดงผลงานของ

นกัเรียนและครู

20 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใหน้กัเรียนรู้จักหลักธรรม 4,065         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 108

จริยธรรมในโรงเรียน ค าสอนเบื้องต้นในพระพทุธ

อนบุาลฯ ศาสนา

21 ค่ากระแสไฟฟา้ของโรงเรียนอนบุาลฯเพื่อใหส้ถานศึกษามไีฟฟา้ได้ใช้ในการ 70,000        โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 110

จัดกจิกรรมการเรียนรู้และกจิกรรมอื่น

แบบ ผด. 02

ยทุธศาสตร์ที่ 5  สร้างสงัคมใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยู่ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุ

โครงการ / กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานการศึกษา 24

หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

22 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อใช้ติดต่อส่ือสารระหว่าง 5,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 110

หนว่ยงานภายนอก

23 ค่าน้ าประปาของโรงเรียน เพื่อใช้สาธารณูปโภคในโรงเรียน 3,000         โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 110

24 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้ด่ืมนมที่มี 182,998      โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 111

โรงเรียนอนบุาลเทศบาล คุณภาพ

หนองบวัลาย

25 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 150,000      โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษา 114

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

ยทุธศาสตร์ที่ 5  สร้างสงัคมใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยู่ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุ

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563

สถานทีด่ าเนินการ

















แผนงานงบกลาง 9
สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 48,000      ภายในเขต ส านกัปลัด 138

โรคเอดส์ ผู้ปว่ยในเขตเทศบาล เทศบาลฯ

2 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ใหก้ารสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 3,056,400  ภายในเขต ส านกัปลัด 138

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เทศบาลฯ

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร ใหก้ารสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร 962,400    ภายในเขต ส านกัปลัด 138

ในเขตเทศบาล เทศบาลฯ

4 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ สมทบงบประมาณให้แก่กองทุนหลักประกัน 60,000 ภายในเขต กอง 140

ในระดับทอ้งถิ่น สุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรจาก สปสช.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมให้มคุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยูร่ว่มกันอย่างมคีวามสุข  

โครงการ / กิจกรรม



แผนงานงบกลาง 10
สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญตัิ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รบัผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลติ) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

5 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างและไฟ เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุในการ 10,000      ภายในเขต ส านกัปลัดฯ 139

สัญญาณจราจรฯ สัญจร เทศบาลฯ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมให้มคุีณภาพชวีิตที่ดแีละอยูร่ว่มกันอย่างมคีวามสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2







แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา  (งบรายหวั) 25

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 โครงการกิจกรรมสัปดาห์ เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ 10,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 100

วนัวทิยาศาตร์ วทิยาศาสตร์และพฒันาทกัษะ หนองบัวลาย

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์

2 โครงการส่งเสริมใหน้ักเรียนและ ส่งเสริมใหน้ักเรียนและคณะครู 32,700    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 100

คณะครูเข้าร่วมการแข็งขัน เข้าร่วมการแข็งขัน หนองบัวลาย

ทกัษะทางวชิาการ ทกัษะทางวชิาการ

3 โครงการวนัสุนทรภู่ เพื่อใหน้ักเรียนได้ทราบ 3,000      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 100

ประวติัสุนทรภู่และความส าคัญ หนองบัวลาย

4 โครงการวนัส าคัญต่างๆของ เพื่อใหน้ักเรียนได้รู้และปฏบิติั 3,000      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 101

โรงเรียนเทศบาล ตัวในวนัส าคัญต่างๆ หนองบัวลาย

5 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี 12,500    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 101

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ พฒันาการด้าน หนองบัวลาย

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา  (งบรายหวั) 26

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพอนามัย 10,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 101

และความปลอดภยัของผู้เรียน และความปลอดภยัในการด ารง หนองบัวลาย

ชีวติ

7 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ออก 10,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 101

โรงเรียน ก าลังกายใหม้ีสุขภาพแข่งแรง หนองบัวลาย

8 โครงการ 5 ส ในโรงเรียน เพื่อใหน้ักเรียนได้ทราบ 5,000      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 102

ประวติัสุนทรภู่และความส าคัญ หนองบัวลาย

9 โครงการเยี่ยมบา้นของ เพื่อสร้างความสัมพนัธร์ะ 2,000      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 102

โรงเรียนเทศบาล หวา่งผู้ปกครองกับครูได้ หนองบัวลาย

ทราบพฤติกรรมของนักเรียน

10 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ใน เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่งเรียน 14,500    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 102

โรงเรียนเทศบาล รู้และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม หนองบัวลาย

11 ค่าวสัดุส านักงาน เพื่องานบริหารจัดการใน 95,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 102

โรงเรียนเทศบาล การจัดการเรียนการสอน หนองบัวลาย

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  



แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา  (งบรายหวั) 27

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

12 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 5,500 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 103

โรงเรียนเทศบาล  สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

13 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 15,000    โรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย กองการศึกษา 103

14 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 40,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 103

โรงเรียนเทศบาล สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

15 ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ 15,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 103

โรงเรียนเทศบาล เรียนการสอนวชิาดนตรีนาฎศิลป์ หนองบัวลาย

16 ค่าจัดซ้ือวสัดุกีฬา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 4,500      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 103

โรงเรียนเทศบาล การเรียนการสอนในกลุม หนองบัวลาย

สาระวชิาสุขศึกษาและพละฯ

17 ค่าจัดซ้ือวสัดุการศึกษา เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 5,000      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 104

โรงเรียนเทศบาล สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

18 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 22,500    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 104

โรงเรียนเทศบาล สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา  (งบรายหวั) 28

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

19 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยประชา เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 4,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 104

สัมพนัธโ์รงเรียนเทศบาล  สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตรของ เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 10,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 104

โรงเรียนเทศบาล สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

21 ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง ส าหรับนัก เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 32,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 105

เรียนและแขกโรงเรียนเทศบาล สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

22 ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 5,000      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 105

หรือการแพทย์โรงเรียนเทศบาล สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

23 ค่าซ่อมแซมคุรุภณัฑ์ เพื่อบริหารงานใหเ้กิดความ 20,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 105

ของโรงเรียนเทศบาล สะดวกและรวดเร็ว หนองบัวลาย

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 29

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

24 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียน เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ส่ิงรอบ 3,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 108

รู้และเดินทางไกลลูกเสือส ารอง ตัวและฝึกความเปน็ผู้น าและ หนองบัวลาย

โรงเรียนเทศบาลฯ ผู้ตาม

25 โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย เพื่อฝึกทกัษะกระบวนการท า 30,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 109

พกัแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ งานเปน็กลุ่มและฝึกความเปน็ หนองบัวลาย

โรงเรียนเทศบาลฯ ผู้น าและผู้ตามที่ดี

26 โครงการศึกษาดูงานภมูิศาสตร์ เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ 59,040    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 109

และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ รอบตัวเพื่อน ามาใช้ในการด ารง หนองบัวลาย

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ชีวติประจ าวนัได้

หรือการแพทย์โรงเรียนเทศบาล

27 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 109

จริยธรรมของโรงเรียนเทศบาลฯ ใหเ้ด็กเปน็คนดี หนองบัวลาย

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา (เงนิอุดหนุนส าหรบัส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถ่ิน) 30

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

28 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลักสูตร 20,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 90

หลักสูตรสถานศึกษาโรง ประจ าสถานศึกษาใช้ในการ หนองบัวลาย

โรงเรียนเทศบาลฯ เรียนการสอน

29 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนมีอินเตอร์เน็ต 9,600 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 91

เทศบาลหนองบวัลาย ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน หนองบัวลาย

โรงเรียนเทศบาลฯ การสอน

30 ค่าใช้จ่ายการพฒันา/ เพื่อใหโ้รงเรียนมีหอ้งสมุดใช้ 100,000  โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 91

ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนเทศ ในการศึกษาค้นควา้และศึกษา หนองบัวลาย

บาลหนองบวัลาย หาความรู้ในการเรียนการสอน

31 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่ง เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน 50,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 91

เรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลฯ โรงเรียนใหท้นัต่อเหตุการณ์ หนองบัวลาย

ในปจัจุบนัใหเ้พยีงพอ

32 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัด เพื่อส่งเสริมการจักการศึกษา 500,000  โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 92

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนองบัวลาย

ฐานในการพฒันา SBMLD ใหม้ีการบริหารงานที่ดี

33 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัด เพือ่ส่งเสริมการจกัการศึกษา 250,000  โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 92

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หนองบัวลาย

ฐานในการพฒันา SBMLD ใหม้ีการบริหารงานที่ดี

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา (เงนิอุดหนุนส าหรบัส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถ่ิน) 31

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

34 โครงการพฒันาครูและ เพื่อใช้จ่ายในการพฒันาอาชีพ 21,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 93

บคุลากรทางการศึกษาของ ของครูและบคุลากรทางการ หนองบัวลาย

โรงเรียนเทศบาลฯ ศึกษาโรงเรียนเทสบาลฯ

35 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกัน เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับการ 15,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 94

ยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลฯ ป้องกันและหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด หนองบัวลาย

36 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูแกน เพื่อใหค้รูได้รับการอบรมเกี่ยว 3,000     โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 94

น าด้านยาเสพติดของโรงเรียน กับยาเสพติดมาเผยแพร่ต่อไป หนองบัวลาย

37 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียนมีนิสัย 50,000    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 94

กิจกรรมรักการอ่านใน รักการอ่านหนังสือ หนองบัวลาย

สถานศึกษา( อปท.)

38 ค่าปัจจัยพืน้ฐานยากจน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 21,000  โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 95
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ศึกษาของนักเรียนที่ยากจน หนองบัวลาย

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรส์รา้งสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน) 32
สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

39 ค่าอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพื่อนักเรียนได้รับประทาน 792,000  โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 90

โครงการอาหารกลางวนั อาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก หนองบัวลาย

โรงเรียนเทศบาลหนองบวัลาย โภชนาการ

40 ค่าหนังสือเรียนของนักเรียน เพื่อใหค้รูได้ใช้ในการจัดกิจ 143,261  โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 106

โรงเรรียนเทศบาลฯ การเรียนการสอนส าหรับเด็ก หนองบัวลาย

41 ค่าอุปกรณ์การเรียนของ เพื่อใหน้ักเรียนได้มีอุปกรณ์ 77,220    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 106

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ การเรียน หนองบัวลาย

42 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียน เพื่อใหน้ักเรียนมีเคร่ืองแบบ 73,800    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 107

เทศบาลฯ นักเรียนที่ถูกกฏระเบยีบของ หนองบัวลาย

โรงเรียน

43 ค่ากระแสไฟฟา้โรงเรียนเทศบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ 3,000      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา 110

หนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่แีละอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



















แบบ ผด. 02

13

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 โครงการป้องกันและควบคุม จัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ 15,000     ภายในเขต กอง 129

โรคไข้เลือดออก และ รณรงค์เพ่ือป้องกันคบคุม เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออกในชุมชน

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ จัดกิจกรรมรณรงค์ท าหมันถาวร 5,000 ภายในเขต กอง 130

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุม(สุนัข,แมว) เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน 15,000     ภายในเขต กอง 131

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เล้ียง เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

 และสุนัขหรือแมวจรจัด ในเขต

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

4 โครงการสุขาภิบาลอาหาร จัดอบรมให้คามรู้แก่ผู้ประกอบการ 5,000       ภายในเขต กอง 132

ร้านจ าหน่ายอาหาร แผงลอย และ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบโรงอาหารในโรงเรียน

จ านวน 1 คร้ัง

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่แีละอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

14

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 30,000.- นอกเขตเทศบาลฯส านักปลัด 130

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม และจัดกิจกรรมของ 10,000     ภายในเขตฯ ส านักปลัด 130

ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล

7 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือน าบริการไปสู่พ่ีน้องประชาชน 5,000       ภายในเขตฯ ส านักปลัด 128

รับฟังรับทราบปัญหา ความต้องการ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่แีละอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข  



แบบ ผด. 02

15

สถานที่ หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ ด าเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ

ที่ (ผลผลิต) ประมาณ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้า)

1 โครงการล้างท าความสะอาด จัดกิจกรรมล้างท าความสะอาดตลาด 3,000       ภายในเขต กอง 127

ตลาด และบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้า เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

เป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง

แผนงานเคหะและชมุชน

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่แีละอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข                                                                                   









แผนงานการศึกษา 33

งบ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบ หน่วย ประมาณ

ท่ี (ผลผลิต) ประมาณ ด าเนินการ รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(หน้าท่ี)

1 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาประกอบ 122,500   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 89

เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวลาย อาหารกลางวัน

2 โครงการจัดซ้ือส่ือวัสดุการศึกษา จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนเพ่ือ 17,500     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 95

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 โครงการจัดซ้ือ จัดจ้าง ค่าวัสดุส านักงาน 18,300     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 95

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000       " 95

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000     " 95

4 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 54,080     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 111

5 ค่ากระแสไฟฟ้า เพ่ือให้สถานศึกษามีไฟฟ้าได้ใช้ในการ 85,000     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 109

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมอ่ืน

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ / กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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