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บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา / กิจกรรมที่ดาเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสาน และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการ
ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามและประเมินเมื่อสิน้ ปีมีความสะดวกมากขึ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลา
การจัดทาแผนและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพือ่ ควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการปฏิบัตกิ ารจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลกั ษณะเป็นแผนปฏิบัติงาน
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีเรียบร้อยแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน
และแสดงถึงการดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นทีเ่ ทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

-21.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมี
การดาเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ซึ่งจะมีทงั้ โครงการ / กิจกรรม จากหน่วยงานอื่น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานและจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ทั้งนี้เพือ่ ความเป็น
ไปได้และถูกต้องในการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมกาสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยรวบรวม
ข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนาข้อมูลทั้งหมดแยกแนวทาง
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
หลักจากจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสร็จแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว พิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
โดยปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
2. การดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหวเป็นไป
ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
5. ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด
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แบบ ผด.01

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่
แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 2
แผนงานที่ 3
แผนงานที่ 4
แผนงานที่ 5
แผนงานที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่
แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 2
แผนงานที่ 3

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร
การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
การพัฒนาปรับปรุงและติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
การพัฒนาระบบการขยายเขตประปา
การพัฒนาระบบการจราจร
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
รวมจานวน
2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
ส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวันสาคัญของชาติ

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ
กองคลัง/กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
เกษตร
วิชาการ/กองสาธารณสุข/
สวัสดิการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

8
1
1
1
11

10.00
1.25
1.25
1.25
13.75

1,062,172
100,000
100,000
50,000
1,312,172

9.08
0.85
0.85
0.42
11.22

9

11.25

1,613,264

13.80

8
10

10.00
12.50

4,381,119
930,000

37.48
7.95

~3~

แบบ ผด.01
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ
5
4
รวมจานวน
36

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมจานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบฯ
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมจานวน

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
6.25
5.00
45.00

จานวน
งบประมาณ
270,000
110,000

4

5.00

171,600

1.46

3

3.75

404,800

3.46

7

8.75

576,400

4.93

3
2
4

3.75
2.50
5.00

190,000
60,000
809,600

1.62
0.51
6.92

9

11.25

1,059,600

9.06

~4~

7,304,383

คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด
กองการศึกษา
2.31
งานสวัสดิการฯ
0.94
62.50
งานการเกษตร
/งานสวัสดิการฯ
งานการเกษตร

งานป้องกันฯ
งานป้องกันฯ
งานป้องกันฯ

แบบ ผด.01
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

4

5.00

120,000

1.02

งานการเกษตร

2

2.50

95,000

0.81

กองสาธารณสุข

รวมจานวน
6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร
จัดการที่ดี
ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ส่งเสริมสร้างจิตสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สอื่ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

6

7.50

215,000

1.83

5
5

6.25
6.25

201,700
997,530

1.72
8.53

สานักปลัด
สานักปลัด

1

1.25

20,000

0.17

สานักปลัด

รวมจานวน
รวมจานวนทั้งสิ้น

11
80

13.75
100

1,219,230

10.43
100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบ
บาบัดน้าเสีย
ยุทธศาสตร์ที่
แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 2
แผนงานที่ 3

~5~

11,686,785

หน่วยดาเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
............................................................................................

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 1 การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร

แบบ ผด.02

~6~

-

-

-

        

ก.ย.

กองคลัง
2641758

ส.ค.

เทศบาลฯ

ก.ค.

50,000

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 167 ข้อที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)

พ.ค.

ค่าใช้จ่ายในการตอบ
แทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และช่าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

1

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 1 การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร

แบบ ผด.02

           

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
(แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

234,172

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

กองคลัง
474202

           

ก.ย.

กองคลัง

ส.ค.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

ก.ค.

10,000

3

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
การชาระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดเก็บภาษี การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและระยะเวลาในการชาระภาษี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 167 ข้อที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

มิ.ย.

โครงการประชาสัมพันธ์
การชาระภาษี
(แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

2

~7~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 1 การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร

4

โครงการตรวจสอบ
แนวเขต นสล.
(แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

5

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการค่าใช้จ่ายเงิน
ชดเชยค่าก่อสร้าง ค่า K
(แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

50,000

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

กองช่าง
2641814

           

ก.ย.

           

ส.ค.

กองช่าง
378749

ก.ค.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

มิ.ย.

50,000

พ.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
แนวเขต นสล. ภายในเขตพื้นที่ตาบล
หนองบัวระเหว
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 102 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
การจัดทาสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้าที่ 28 ข้อ 5)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

~8~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 1 การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร

7

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2564
มี.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่ง
ต่างที่ติดตั้งกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
ข้อที่ 27 ข้อ 4)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาผังเมืองรวม หรือ
ชุมชมและงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ได้
มาตรฐานการผังเมือง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 102 ข้อที่ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

พ.ศ. 2563
ก.พ.

โครงการจ้างเหมา
บริการเพื่อจ้างออกแบบ
จ้างควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
โครงการ
จัดทาผังเมืองรวม
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

6

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

100,000

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

กองช่าง
2641758

           

10,000

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

กองช่าง
379995

           

~9~

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 1 การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร

แบบ ผด.02

8

1,062,172

~ 10 ~

ก.ย.

กองช่าง
2530837

ส.ค.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

ก.ค.

558,000

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้จ้างเหมาทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง
ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 13 ข้อที่ 8)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
รวม

พ.ค.

โครงการจ้างเหมา
บริการเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

8

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงและติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ

1

1

อุดหนุน
การขยายเขตไฟฟ้า
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน)

-เพื่ออุดหนุนส่วนราชการในการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตาบล
หนองบัวระเหว หมู่ที่ 1-9 อุดหนุน
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
หนองบัวระเหว
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่
104 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ วไป
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
รวม

100,000

~ 11 ~

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

กองช่าง
474798

พ.ค.

ขยายเขต
ในพื้นที่ตาบล
หนองบัวระเหว

พ.ศ. 2564
เม.ย.

100,000

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

           

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบการขยายเขตประปา

1

1

อุดหนุน
การขยายเขตประปา
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน)

100,000

~ 12 ~

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

กองช่าง
476824

มิ.ย.

ขยายเขต
ในพื้นที่ตาบล
หนองบัวระเหว

พ.ค.

100,000

พ.ศ. 2564
เม.ย.

เพื่ออุดหนุนส่วนราชการในการขยายเขต
ประปาภายในเขตพื้นที่ตาบลหนองบัวระเหว
หมู่ที่ 1-9 อุดหนุนให้กับการประปา
ส่วนภูมิภาคอาเภอจัตุรัส
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 104 ข้อที่ 8)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
รวม

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

           

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 6 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

แบบ ผด.02

1

50,000

~ 13 ~

ก.ย.

สานักปลัด
งานการเกษตร
2506650

ส.ค.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

ก.ค.

50,000

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ
ปรับปรุงสภาพแม่น้า ลาคลอง แหล่งน้า
สาธารณะให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล
ไม่มีอุปสรรคจากการตื้นเขินของแหล่งน้า
ลาคลอง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 67 ข้อที่ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)
รวม

พ.ค.

โครงการคลองสวย
น้าใส คนไทย
มีความสุข
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

1

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แบบ ผด.02

1,227,600

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

~ 14 ~

ก.ย.

โครงการ
จ้างเหมาบริการ
งานสาธารณสุขรวมใจ
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

ส.ค.

สานักปลัด
วิชาการ
440447

ก.ค.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

มิ.ย.

30,000

2

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปั่นจักรยาน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มชมรมจักรยาน /
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดการตื่นตัวในการออกกาลังกาย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 137 ข้อที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
งานสาธารณสุขรวมใจ เพื่อให้การจ้างเหมา
ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 120 ข้อที่ 4)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

พ.ค.

โครงการปั่นจักรยาน
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

1

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

กองสาธารณสุข            
422841

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตลาดสด
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

4

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
วัน อสม.แห่งชาติ
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

~ 15 ~

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

มิ.ย.

20,000

พ.ค.

ตลาดสดเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ศ. 2564
เม.ย.

20,000

พ.ศ. 2563
มี.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในตลาดสดให้มีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นเมืองน่าอยู่
ตลาดสดน่าซื้อ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 159 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
วัน อสม.แห่งชาติ ภายในเขตพื้นที่ตาบล
หนองบัวระเหว หมู่ที่ 1-9
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 122 ข้อที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองสาธารณสุข            
470532

กองสาธารณสุข
425505

-

-

-

-

-

  

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แบบ ผด.02

กองสาธารณสุข            
425688

20,000

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

กองสาธารณสุข            
423029

~ 16 ~

ก.ย.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

ส.ค.

65,664

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 123 ข้อที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารสาหรับร้านอาหาร ร้อยละ 80 และ
สร้างผู้ประกอบอาหารในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 121 ข้อที่ 5)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

มิ.ย.

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการอาหาร
ปลอดภัย
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

5

6

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แบบ ผด.02

180,000

ทุกชุมชนภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

8

~ 17 ~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

ก.ย.

กองสาธารณสุข
422515

ส.ค.

โรงพยาบาล
หนองบัวระเหว

ก.ค.

30,000

มิ.ย.

-อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายอาเภอหนองบัว
ระเหว ให้กับโรงพยาบาลหนองบัวระเหว
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 120 ข้อที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
-อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ให้กับชุมชน โดยให้ชุมชน / หมู่บ้าน เสนอ
โครงการหมู่บ้านละ 3 โครงการ
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนชุมชนละ 20,000 บาท
จานวน 9 ชุมชน (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 122 ข้อที่ 7)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

พ.ค.

-อุดหนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่าย
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน)
อุดหนุนโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

7

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองสาธารณสุข            
425273

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

9

9

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.
(แผนงานสังคม
สงเคราะห์
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ระดับครัวเรือนที่มีอยู่อาศัยทั้งที่มี
บ้านเลขที่และไม่มีบ้านเลขที่ เพื่อแสดงถึง
ความจาเป็นขั้นพื้นฐานของคนในครัวเรือน
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กาหนด
ตามมาตรฐาน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 141 ข้อที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
รวม

1,613,264
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สวัสดิการ
452027

พ.ค.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

พ.ศ. 2564
เม.ย.

20,000

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

           

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

แบบ ผด.02

           

โครงการจัดฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์
นอกห้องเรียน
(แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

10,000

ภายในประเทศ

กองการศึกษา
434146

           

ก.ย.

กองการศึกษา
437156

ส.ค.

เทศบาลฯ

ก.ค.

111,600

2

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
ให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 132 ข้อที่ 13)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8
การเรียนการสอนในระดับอนุบาล
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 129 ข้อที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

มิ.ย.

โครงการจ้างเหมา
บริการขับรถบัสประจา
สานักงานเทศบาลฯ
(แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

1
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พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

แบบ ผด.02

           

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
การศึกษา (ค่าจัด
การเรียนการสอน)
(แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

204,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ
หมู่ที่ 2,8

กองการศึกษา
436997

           

ก.ย.

กองการศึกษา
426758

ส.ค.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ
หมู่ที่ 2,8

ก.ค.

558,000

4

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
ให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 126 ข้อที่ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
ค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 132 ข้อที่ 12)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

มิ.ย.

โครงการจ้างเหมาครู
ช่วยสอน/แม่บ้าน
ประจาศูนย์
(แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

3
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พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

6

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,
ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สาหรับนักเรียนประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 131 ข้อที่ 11)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา
(โครงการอาหารกลาง (วัน) ประจาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 127 ข้อที่ 5)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ
หมู่ที่ 2,8

กองการศึกษา
433023

           

ก.ย.

588,000

ส.ค.

           

ก.ค.

กองการศึกษา
436747

มิ.ย.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ
หมู่ที่ 2,8

พ.ค.

135,600
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พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
การศึกษา(ค่าหนังสือ,
ค่าเครื่องแบบนักเรียน,
ค่าจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)
(แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
การศึกษา โครงการ
อาหารกลางวัน
(แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

งบประมาณ

ธ.ค.

5

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

แบบ ผด.02

           

(แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน)

1,720,000

สาหรับนักเรียน ป.1-6
โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.

กองการศึกษา
431999

           

4,381,119
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ก.ย.

กองการศึกษา
433238

ส.ค.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ 2,8
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ.

ก.ค.

1,053,919

8

(1) โครงการค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา
โครงการอาหารเสริม (นม) สาหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,8 โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. จานวน 4 แห่ง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 127 ข้อที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
-เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
โครงการอาหารกลาง (วัน) สาหรับนักเรียน
ป.1-6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 126 ข้อที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
รวม

มิ.ย.

ค่าอาหารเสริมนม
(แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ)

พ.ค.

7

8

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสาคัญของชาติ

แบบ ผด.02

กองการศึกษา
434765

           

100,000

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

กองการศึกษา
426309

-
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-

-



-

-

-

-

-

-

-

ก.ย.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

ส.ค.

300,000

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พระราชพิธี / งานรัฐพิธีงานพิธี
ในวันสาคัญต่าง ๆ (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 130 ข้อที่ 10)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติและให้เด็กและเยาวชนพึ่งได้รับความ
มั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์
ตามนโยบายของรัฐกาหนดให้วันเสาร์ที่ 2
ของเดือนมกราคมเป็น“วันเด็กแห่งชาติ”
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 125 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)

มิ.ย.

โครงการจัดงาน
พระราชพิธี /
งานรัฐพิธี
(แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
(แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

1

2

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

-

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

ต.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสาคัญของชาติ

3

โครงการจัดงาน
เจ้าพ่อหลวงอภัย
เจ้าแม่อรพิม
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม
ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 138 ข้อที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

50,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
440977

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา ซึ่งจะอยู่ช่วงเดือนกรกฎาคมของ
ทุกปี
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 134 ข้อที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

50,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
438362

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

4

~ 24 ~

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5

โครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนหก
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 134 ข้อที่ 3 )
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ถือเป็นวันสาคัญทางศาสนาของ
ไทย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 จะอยู่
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 133 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

50,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
438251

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

100,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
438075



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

~ 25 ~

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ลาดับ
ที่

พ.ย.

แบบ ผด.02

ต.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสาคัญของชาติ

-

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

ต.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสาคัญของชาติ

7

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการจัดงาน
วันวิสาขบูชาโลก
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ กาหนดให้วันที่ 13 เมษายน
ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 133 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันวิสาขบูชาโลก ถือเป็นวันสาคัญสากล
ของโลก เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
ตรัสรู้ และปรินิพาน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 135 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

100,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
437940

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

10,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
438987

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

8

~ 26 ~

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

ต.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสาคัญของชาติ

9

โครงการจัดงาน
ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการ
ฉลองอนุสาวรีย์
เจ้าพ่อพญาแล
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 134 ข้อที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

70,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
438492

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 137 ข้อที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

100,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
440707

           

10

10

รวม

930,000

~ 27 ~

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แบบ ผด.02

กองการศึกษา
2732962

           

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ชุมชนเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับ
ชุมชน ให้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 136 ข้อที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)

50,000

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

กองการศึกษา
440583

           

~ 28 ~

ก.ย.

ภายในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ

ส.ค.

20,000

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาหนองบัวระเหวคัพ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 138 ข้อที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)

มิ.ย.

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
หนองบัวระเหวคัพ
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

1

2

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แบบ ผด.02

~ 29 ~

ก.ย.

กองการศึกษา
439935

ส.ค.

เขตอาเภอ
หนองบัวระเหว

ก.ค.

100,000

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ในเขตอาเภอหนองบัวระเหว
ประกอบด้วย ทต.โคกสะอาด,ทต.ห้วยแย้
,อบต.โสกปลาดุ,อบต.วังตะเฆ่
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 135 ข้อที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)

พ.ค.

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

3

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แบบ ผด.02

กองการศึกษา
440096

           

50,000

ศูนย์กีฬา
เทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว

กองการศึกษา
440583

           

5

รวม

270,000

~ 30 ~

ก.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ส.ค.

50,000

ก.ค.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
หลวงอภัยคัพ(เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 136 ข้อที่ 8)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์กีฬาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 137 ข้อที่ 11)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)

มิ.ย.

โครงการแข่งขันกีฬา
หลวงอภัยคัพ
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์กีฬา
เทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

4

5

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด.02

สวัสดิการ
452401

           

30,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สวัสดิการ
452203

           

~ 31 ~

ก.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ส.ค.

20,000

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่ยากไร้
ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 142
ข้อที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านสาธารณะต่าง ๆ สาหรับ
รองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ชีวิตความเป็นอยู่
ในอนาคตมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 142
ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)

มิ.ย.

โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชินี (แผนงาน
สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัว (แผนงาน
สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

1

2

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

ต.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

3

โครงการวันผู้สูงอายุ
(แผนงานสังคม
สงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

30,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สวัสดิการ
451194

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

4

โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
14 ธันวาคม พ.ศ.2525 ประกาศให้
วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุ”
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2565
หน้าที่ 139 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมพัฒนา
สตรีและครอบครัวภายในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่
140 ข้อที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
รวม

30,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สวัสดิการ
451286

           

4

110,000

~ 32 ~

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพและการแก้ไขปัญหาความยากจน

แบบ ผด.02

สานักปลัด
งานการเกษตร
1941107

           

10,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
งานการเกษตร
468803

           

~ 33 ~

ก.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ส.ค.

30,000

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ
บริหารจัดการน้าและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 150 ข้อที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ
ในงานพัฒนาสถาบันการเกษตรและองค์กร
การเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 149 ข้อที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)

มิ.ย.

โครงการจัดฝึกอบรม
ช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปัญหาน้าท่วม
และประสบปัญหา
ภัยแล้ง
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ในงานพัฒนา
สถาบันการเกษตร
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

1

2

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพและการแก้ไขปัญหาความยากจน

แบบ ผด.02

สานักปลัด
งานการเกษตร
468845

           

111,600

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สวัสดิการ
451242

           

4

171,600

~ 34 ~

ก.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ส.ค.

20,000

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อมูล
ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 150 ข้อที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
เร่งพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อจ้างเหมาให้ทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 139 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
รวม

มิ.ย.

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ(พอ.สธ.)
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการจ้างเหมา
บริการเร่งพัฒนา
กลุ่มอาชีพ
(แผนงานสังคม
สงเคราะห์
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

3

4

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพเพื่อต่อยอด “โครงการในน้า
มีปลา ชาวประชามีสุข”ในแนวทาง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 68 ข้อที่ 3)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร)
โครงการจัดศูนย์บริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลหนองบัวระเหว การบริการ
(แผนงานการเกษตร
ด้านข้อมูลข่าว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
งานส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับ
งบดาเนินงาน
ชุมชนและเพิ่มศักยภาพชุมชน
หมวดค่าใช้สอย)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 149 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
งานการเกษตร
468764

           

ก.ย.

20,000

ส.ค.

           

ก.ค.

สานักปลัด
งานการเกษตร
468722

มิ.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ค.

50,000

~ 35 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพเพื่อต่อ
ยอด “โครงการในน้า
มีปลา ชาวประชามีสุข”
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผด.02

3

404,800

~ 36 ~

ก.ย.

สานักปลัด
งานการเกษตร
451242

ส.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

334,800

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมางานส่งเสริม
การเกษตร เพื่อสนองนโยบายและ
เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 148 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)
รวม

พ.ค.

โครงการค่าจ้างเหมา
บริการเทศบาลตาบล
หนองบัวระเหวเร่ง
พัฒนาด้านการเกษตร
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

3

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบฯ

แบบ ผด.02

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สานักปลัด
งานป้องกัน
469404

           

30,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
งานป้องกัน
469139

           

~ 37 ~

ก.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ส.ค.

40,000

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตพื้นที่ (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 155 ข้อที่ 6) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยเฉพาะ
สถาบันสาคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 153 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)

มิ.ย.

โครงการจัดฝึกอบรม
ทบทวนแผน
ป้องกันอัคคีภัย
(แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ
(แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

1

2

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบฯ

แบบ ผด.02

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริการร่วมกับภาคส่วนราชการ ในการ
ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 153 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)
รวม

190,000

~ 38 ~

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สานักปลัด
งานป้องกัน
469183

พ.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ศ. 2564
เม.ย.

120,000

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน
(แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

งบประมาณ

ธ.ค.

3

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบฯ
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก

แบบ ผด.02

สานักปลัด
งานป้องกัน
469287

           

30,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
งานป้องกัน
469467

           

2

60,000

~ 39 ~

ก.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ส.ค.

30,000

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 154 ข้อที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ชุดตรวจสารเสพติดเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงาน กับผู้ต้องสงสัยเสพสารเสพติด
โดยเฉพาะการดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 156 ข้อที่ 7) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
รวม

มิ.ย.

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
(แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)
โครงการจัดซื้อ
ชุดตรวจสารเสพติด
(แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

1

2

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบฯ
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทน
สมาชิก อปพร. สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
หรือเวลาที่เสียไปในการปฏิบัติหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 157 ข้อที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
โครงการจัดฝึกอบรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ปฏิบัติการจิตอาสา
ปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความ
ภัยพิบัติ
เข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น
(แผนงานรักษาความ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สงบภายใน งานบริหาร ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ฉบับที่ 4 หน้าที่ 21 ข้อที่ 1)
ความสงบภายใน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
งบดาเนินงาน
ทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน
หมวดค่าใช้สอย)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
งานป้องกัน
1966708

           

ก.ย.

20,000

ส.ค.

           

ก.ค.

สานักปลัด
งานป้องกัน
469604

มิ.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ค.

100,000

~ 40 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการ
จ่ายค่าตอบแทน
สมาชิก อปพร.
(แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบฯ
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4

4

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
ให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 154 ข้อที่ 3)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)
โครงการส่งเสริม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
กิจกรรม อปพร.
อปพร.หรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
(แผนงานรักษาความ
หรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สงบภายใน งานบริหาร (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
ความสงบภายใน
หน้าที่ 157 ข้อที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
หมวดค่าใช้สอย)
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
รวม

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
งานป้องกัน
469675
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ก.ย.

20,000

ส.ค.

           

ก.ค.

สานักปลัด
งานป้องกัน
469243

มิ.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ค.

669,600

809,600

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่
สนับสนุนงานป้องกัน
(แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

งบประมาณ

ธ.ค.

3

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลฟื้นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

แบบ ผด.02

           

โครงการปลูกไผ่มงคล
ล้านต้นหน้าฝนปีนี้
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

30,000

พื้นที่สาธารณะภายใน
เขตพื้นที่ตาบลหนอง
บัวระเหว

สานักปลัด
งานการเกษตร
1940717

           

ก.ย.

สานักปลัด
งานการเกษตร
470766

ส.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

30,000

2

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 160 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกไผ่มงคล
ล้านต้นหน้าฝนปีนี้
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 66 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)

มิ.ย.

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

1

~ 42 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลฟื้นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

แบบ ผด.02

           

โครงการส่งเสริมการ
ปรับปรุงบารุงดิน
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

30,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
งานการเกษตร
468894

           

120,000
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ก.ย.

สานักปลัด
งานการเกษตร
468949

ส.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

30,000

4

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการจัดการเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร และลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 151 ข้อที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การปรับปรุงบารุงดิน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 151 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)

มิ.ย.

โครงการส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
เพื่อการเกษตร
(แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ค.

3

4

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย

2

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน
หมู่บ้าน โดยนาหลัก 3RS มาใช้
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 124 ข้อที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ในการกาจัดขยะภายในชุมชน หมู่ที่ 1-9
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 124 ข้อที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

กองสาธารณสุข            
426073
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ก.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ส.ค.

45,000

ก.ค.

กองสาธารณสุข            
425895

มิ.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ค.

50,000

95,000

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

โครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิล
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

2

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

แบบ ผด.02
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ก.ย.

สานักปลัด
473318

ส.ค.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

94,000

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(โบนัส)สาหรับข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้าง เป็นเงินรางวัลประจาปี
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอื่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.ส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 หนังสือสานักงาน
กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการกาหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 165 ข้อ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

พ.ค.

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

1

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

แบบ ผด.02

           

โครงการวันท้องถิ่นไทย
(18 มีนาคม 2564)
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

10,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
471817

-
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-

-

-



-

-

-

-

-

ก.ย.

สานักปลัด

ส.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

12,000

3

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลในการจับกุมผู้กระทา
ผิดกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ตารวจและผู้ที่แจ้งจับ
เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินรางวัลจับกุมผู้กระทาผิด ตาม
พระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ.2513
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
ซึ่งตรงกับเดือนมีนาคมของทุกปี
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 162 ข้อที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

มิ.ย.

เงินรางวัล
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน)

พ.ค.

2

-

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

แบบ ผด.02

65,700

อุดหนุน
เทศบาลตาบลห้วยแย้

สานักปลัด
473455

5

5

201,700

~ 47 ~

ก.ย.

สานักปลัด
471686

ส.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

20,000

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน
ของทุกปี (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 161 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเทศบาล
ตาบลห้วยแย้ โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 165 ข้อที่ 10)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
รวม

พ.ค.

โครงการจัดงาน
วันเทศบาล
(24 เมษายน 2564)
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย)
อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

4

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่



           

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสร้างจิตสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ ผด.02

~ 48 ~

ก.ย.

สานักปลัด
471595

ส.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

877,530

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ
ในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
อบรมบุคลากรในการเลือกตั้ง ค่าจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ หรือการใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเลือกตั้ง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 161 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

พ.ค.

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล ในกรณี
ครบวาระ
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

1

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสร้างจิตสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ ผด.02

           

โครงการจัดฝึกอบรม
ยุติธรรมชุมชน
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย)

30,000

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
472726

           

ก.ย.

สานักปลัด
471947

ส.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

20,000

3

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 162 ข้อที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารที่ใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประนอมและระงับข้อ
พิพาทในระดับชุมชน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 162 ข้อที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

มิ.ย.

โครงการจัดฝึกอบรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย)

พ.ค.

2

~ 49 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสร้างจิตสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5

5

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนชุมชน
การจัดกิจกรรมการจัดทาแผนชุมชน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 166 ข้อที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)
โครงการจัดทา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น โครงการจัดทาประชาคมระดับตาบล
(แผนงานบริหารงาน
/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพื่อรวบรวมปัญหาและ
ทั่วไป งานวางแผนสถิติ ความต้องการของประชาขน
และวิชาการ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
งบดาเนินงาน
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
หมวดค่าใช้สอย)
หน้าที่ 166 ข้อที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
รวม

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
วิชาการ
473562

           

~ 50 ~

ก.ย.

50,000

ส.ค.

           

ก.ค.

สานักปลัด
วิชาการ
473850

มิ.ย.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ค.

20,000

997,530

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการจัดทา
แผนชุมชน
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย)

งบประมาณ

ธ.ค.

4

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สอื่ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

แบบ ผด.02

1
79

20,000
11,636,785

~ 51 ~

ก.ย.

สานักปลัด
472500

ส.ค.

เขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

20,000

มิ.ย.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปีปัจจุบัน)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 163 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
รวม
รวมทั้งสิ้น

พ.ค.

โครงการจัดฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย)

พ.ศ. 2564
เม.ย.

1

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

บัญชีครุภัณฑ์
แบบ ผด.02/1

           

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
(ชนิดเหล็ก)
พร้อมกระจก
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์สานักงาน)

12,120

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
2150737

           

ก.ย.

สานักปลัด
2150776

ส.ค.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

4,400

2

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนุ่มมีพนักพิง
จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,200 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้าที่ 26 ข้อที่ 3)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (ชนิดเหล็ก)
พร้อมกระจก
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 26 ข้อที่ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)

มิ.ย.

ค่าจัดซื้อเก้าอี้
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์สานักงาน)

พ.ค.

1

~ 52 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02/1

4

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชนิดไร้สาย จานวน 15 ชุด ราคาชุดละ
58,000 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 31 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหัวฉีด
(แผนงานรักษาความ
ดับเพลิง จานวน 1 หัว
สงบภายใน งานบริหาร (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
ความสงบภายใน
หน้าที่ 182 ข้อที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
หมวดค่าครุภัณฑ์เครื่อง ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ดับเพลิง)
การรักษาความสงบภายใน)

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

สานักปลัด
งานป้องกัน
2772741

           

ก.ย.

40,000

ส.ค.

           

ก.ค.

สานักปลัด
วิชาการ
2151295

มิ.ย.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ค.

870,000

~ 53 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง
ชนิดไร้สาย
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)

งบประมาณ

ธ.ค.

3

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02/1

5

ค่าจัดซื้อเก้าอี้
(แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน)

6

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
(ชนิดเหล็ก)
(แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน)

31,800

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองคลัง
2150737

           

ก.ย.

           

ส.ค.

กองคลัง
2150776

ก.ค.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

มิ.ย.

11,400

พ.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนุ่มมีพนักพิง
จานวน 6 ชุด ราคาชุดละ 1,900 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 26 ข้อที่ 3)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (ชนิดเหล็ก)
พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จานวน 6 ชุด
ราคาตัวละ 5,300 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 26 ข้อที่ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)

~ 54 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02/1

7

8

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
(แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้าที่ 25 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์
กระเช้าไฟฟ้า
บรรทุกกระเช้าไฟฟ้าแบบปิคอัพ (ดีเซล)
แบบปิคอัพ (ดีเซล)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
(แผนงานเคหะและ
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ชุมชน
ฉบับที่ 4 หน้าที่ 29 ข้อที่ 6)
งานบริหารทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง)

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองช่าง
2150508

           

ก.ย.

1,800,000

ส.ค.

           

ก.ค.

กองคลัง
2532614

มิ.ย.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ค.

68,000
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พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02/1

กองช่าง
2150697

           

40,000

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองช่าง
2150571

           

~ 56 ~

ก.ย.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ส.ค.

70,000

ก.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้าที่ 9 ข้อที่ 8)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีตไฟฟ้า
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 8 ข้อที่ 5)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

มิ.ย.

ค่าจัดซื้อ
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์)
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีตไฟฟ้า
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์)

พ.ค.

9

10

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02/1

12

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์
จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท
ประกอบด้วยตัวเครื่องแท่นชาร์ท
แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายางเหล็กพับ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้าที่ 32 ข้อที่ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
(แผนงานเคหะและ
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
ชุมชน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
งานบริหารทั่วไป
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 25 ข้อที่ 1)
งบลงทุน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
หมวดค่าครุภัณฑ์
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
สานักงาน)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองช่าง
2532614

           

ก.ย.

44,000

ส.ค.

           

ก.ค.

กองช่าง
2773459

มิ.ย.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ค.

48,000

~ 57 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

ค่าจัดซื้อรับส่งวิทยุ
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ)

งบประมาณ

ธ.ค.

11

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02/1

13

ค่าจัดซื้อเก้าอี้
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน)

14

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
(ชนิดเหล็ก)
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน)

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองสาธารณสุข            
2150737

ก.ย.

21,200

ส.ค.

กองสาธารณสุข            
2150776

ก.ค.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

มิ.ย.

7,600

พ.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง
จานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,900 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ข้อที่ 10)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (ชนิดเหล็ก)
พร้อมกระจก จานวน 4 ตัว
ราคาตัวละ 5,300 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ข้อที่ 9)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

~ 58 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02/1

15

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน)

16

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
(แผนงานสังคม
สงเคราะห์
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน)

~ 59 ~

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

มิ.ย.

7,190

พ.ค.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ศ. 2564
เม.ย.

34,000

พ.ศ. 2563
มี.ค.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 25 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก 5 ชั้น จานวน 1 ตู้
ราคาตู้ละ 7,190 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 7 ข้อที่ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองสาธารณสุข            
2532614

สวัสดิการ
2150377

           

แบบ ผด.02/1

           

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
(แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

17,000

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

กองการศึกษา
2532614

           

ก.ย.

กองการศึกษา
2641235

ส.ค.

เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

ก.ค.

1,375,000
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ากว่า 4 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 4,000 CC หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 105 กิโลวัตต์
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 30 ข้อที่ 7)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 25 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

มิ.ย.

โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล)
(แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง)

พ.ค.
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~ 60 ~

พ.ศ. 2564
เม.ย.

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02/1
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 25 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในด้านบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
รวม

4,518,710

~ 61 ~

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

กองการศึกษา
2532614

พ.ค.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว

พ.ศ. 2564
เม.ย.

17,000

พ.ศ. 2563
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

(แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน)

งบประมาณ

ธ.ค.

19

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ / กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

           

~ 62 ~

