
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

1. โครงการสนับสนุนการจัดงาน สนับสนุนงบประมาณ 45,000 อ้าเภอน ้ายืน ส้านักปลัดเทศบาล

รัฐพิธีในวันส้าคัญต่างๆ ในการจัดงานรัฐพิธี

2. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะ 50,000 เทศบาล กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน เบียนทรัพย์สินและการบัน ต้าบลน ้ายืน

ทึกข้อมูลทรัพย์สินจากการ

ส้ารวจ

3. โครงการจัดกิจกรรม- เพ่ือร้าลึกถึงวันสถาปนา 70,000 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

วันเทศบาล เทศบาลและเผยแพร่ ต้าบลน ้ายืน

กิจการวันเทศบาล

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 400,000 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ท้างานในการพัฒนา ต้าบลน ้ายืน

และดูงานต่างประเทศ ท้องถ่ินให้ก้าวหน้าย่ิงขึ น

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

   1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลน้ ายืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7  การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



5
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 100,000 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรมของ ต้าบลน ้ายืน

พนักงานเทศบาลทุกคน

6 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี เพ่ือแสดงออกถึงความ 30,000 อ้าเภอน ้ายืน ส้านักปลัดเทศบาล

และงานวันส้าคัญต่างๆ จงรักภักดีและความ

สมัครสมานสาม้คคี

7 โครงการจัดเลือกตั งสมาชิกสภา เพ่ือเลือกตั งแทนสมาชิกสภา 200,000 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

เทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถ่ิน เทศบาลและคณะผู้บริหาร ต้าบลน ้ายืน

(นายกเทศมนตรี)ท่ีครบวาระ (นายกเทศมนตรี)ท่ีครบวาระ

8 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีใน 180,000 เทศบาล กองคลัง

ภายนอก การปรับปรุงข้อมูลภาษีและ ต้าบลน ้ายืน

ทะเบียนทรัพย์สิน ,ช่วยเหลือ

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินและ

บัญชี

9 โครงการวันส้าคัญของชาติและงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย 30,000      เทศบาล กองช่าง

รัฐพิธี ค่าดอกไม้สดและพวงมาลาฯ ต้าบลน ้ายืน

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.



6

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการจัดงานอาสาสมัคร เพ่ือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก 30,000      เทศบาล งานป้องกันฯ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ให้ความรู้ความสามารถ ต้าบลน ้ายืน

และมีความรู้เก่ียว กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ กฎหมายเก่ียวข้อง

สิทธิท่ีสมาชิก อปพร.พึงได้ 

ในการปฎิบัติงาน

11 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้การ 50,000 ชุมชน/โรงเรียน งานป้องกันฯ

และระงับอัคคีภัยเบื องต้นให้กับ ระงับอัคคีภัยเบื องต้น

ชุมชนในเขตเทศบาล/โรงเรียน ให้กับชุมชนและโรงเรียน

12 โครงการฝึกอบรมทบทวนการระงับ เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้การ 25,000 เทศบาล งานป้องกันฯ

อัคคีภัย ระงับอัคคีภัยให้เจ้าหน้าท่ี ต้าบลน ้ายืน

ป้องกันฯเทศบาล

13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือฝึกอบรมอาสาสมัคร 25,000 เทศบาล งานป้องกันฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก ป้องกันและแก้ไขเด็กว่าย ต้าบลน ้ายืน

จมน ้า น ้าไม่เป็น

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

   1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

      1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7  การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



7

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

14 โครงการจัดตั งและฝึกอบรม  สมาชิก เพ่ือส่งอาสาสมัครป้องกันภัย 150,000 ปภ.เขต13 งานป้องกันฯ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมฝึกอบรม จ.อุบลฯ

 เพ่ิมเติม กับ ปภ.เขต13 จ.อุบลฯ

15 โครงการจัดตั งศูนย์ปฎิบัติการร่วม เพ่ืออุดหนุน อปท.ในเขต 50,000 ทต.สีวิเชียร ส้านักปลัดเทศบาล

ในการช่วยเหลือประชาชนตาม อ.น ้ายืน

อ้านาจหน้าท่ีของ อปท.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

      1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.



8

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 1,127,200 กองช่าง

 คสล.ถนนพิมพ์สวัสด์ิ โครงการก่อสร้างท่อระบาย

น ้าถนนพิมพ์สวัสด์ิ ท่อขนาด 

0.60 เมตร

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครง 500,000    กองช่าง

อนุสรณ์นิติสาร การก่อสร้างท่อระบายน ้า

ถนนอนุสรณ์นิติสาร ท่อขนาด

0.60 เมตร ยาว 155 เมตร

18 โครงการก่อสร้างรั วส้านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครง 1,488,400 กองช่าง

การรั วส้านักงานเทศบาล

ต้าบลน ้ายืน

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครง 496,900 กองช่าง

หลังสวน ปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังสวน

ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครง 499,800 กองช่าง

สระห้วยปลวก ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระห้วยปลวก

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

       2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



คสล.กว้าง 5. เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร

9

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

21 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับ เพ่ือน้าข้อมูลมาใช้ 20,000 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

ฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือ ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้อง ต้าบลน ้ายืน

จัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือแผน ถ่ิน

ชุมชน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

       3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต



10

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

22 โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพ- เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 120,000 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

ผู้ป่วยเอดส์ มีรายได้เลี ยงชีพและมีคุณ ต้าบลน ้ายืน

คุณภาพชีวิตดีขึ น

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ผู้พิการและผู้ด้อย 3,108,800 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

ผู้พิการและด้อยโอกาส โอกาสได้รับการดูแล ต้าบลน ้ายืน

สุขภาพอย่างถูกต้อง

และได้รับสิทธิประโยชน์

24 โครงการจัดการจราจร เพ่ือจัดท้าเส้นจราจรแผงกั น 60,000 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

จราจรและป้ายจราจรต่างๆ ต้าบลน ้ายืน

25 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพ 10,879,200 เทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลน ้ายืน ต้าบลน ้ายืน

26 โครงการกองทุนหลักประกัน- เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุน 300,000    เทศบาล กองสาธารณสุข

สุขภาพ หลักประกันสุขภาพ ต้าบลน ้ายืน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

       3.2 แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.



11

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

27 โครงการฝึกอบรมและทัศน  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน 150,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

ศึกษาดูงานอาสาสมัครแกนน้าด้าน งานด้านสาธารณสุข ต้าบลน ้ายืน

สาธารณสุข และสุขภาพของ  - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมใน

ประชาชน การสร้างขวัญ ก้าลังใจ 

 - เพ่ือน้าประสบการณ์

มาปรับใช้ในการท้างาน

28 โครงการสนับสนุนการด้าเนิน เพ่ือสนับสนุนการด้าเนิน 100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

การด้านสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาศักยภาพด้าน ต้าบลน ้ายืน

(อสม.) สาธารณสุข

29 โครงการป้องกันควบคุม  - เพ่ือให้สุนัขและแมวได้ 20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้า รับการฉีดวัคซีนป้องกัน ต้าบลน ้ายืน

โรคพิษสุนัขบ้า

 - เพ่ือน้าประสบการณ์

มาปรับใช้ในการท้างาน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

30 โครงการป้องกันและแก้ไข สนับสนุนงบประมาณให้ 25,000 อ้าเภอน ้ายืน ส้านักปลัดเทศบาล

ปัญหายาเสพติดอ้าเภอ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติด 

(ศตส.อ.)

31 โครงการป้องกันและแก้ไข สนับสนุนงบประมาณให้ 15,000 จังหวัดอุบลราชธานีส้านักปลัดเทศบาล

ปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลฯ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติด 

จังหวัดอุบลราชธานี

32 โครงการหน่วยบริการกู้ชีพ เพ่ือช่วยเหลือ   ดูแล 320,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

ฉุกเฉินเทศบาลดูแลประชาชน ประชาชน ต้าบลน ้ายืน

33 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น้า 100,000 เทศบาล ส้านักปลัด

ชุมชน ชุมชน ต้าบลน ้ายืน        

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

34 โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี  เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพ 100,000 10 ชุมชน กองสาธารณสุข

ชีวีมีสุข พัฒนาระบบสุขภาพ- สุขาภิบาลในชุมชน

สุขาภิบาลในชุมชน

35 โครงการควบคุมโรคขาดสาร- เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้ 50,000 10 ชุมชน กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน คณะกรรมการชุมชน/อสม.

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในเขตเทศบาลต้าบลน ้ายืน

จ้านวน 10 ชุมชนๆละ5,000 บาท

36 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้ 50,000 10 ชุมชน กองสาธารณสุข

พระราชประสงค์ คณะกรรมการชุมชน/อสม.

ในเขตเทศบาลต้าบลน ้ายืน

จ้านวน 10 ชุมชนๆละ5,000 บาท

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.4 แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

37 โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูล เพ่ืออุดหนุนอ้าเภอน ้ายืน 40,000 อ้าเภอน ้ายืน ส้านักปลัดเทศบาล

การท่องเท่ียวอ้าเภอน ้ายืน

38 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาผู้ เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาผู้ 100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

ประกอบการตลาดสดเทศบาล ประกอบการตลาดสด ต้าบลน ้ายืน

ต้าบลน ้ายืน เทศบาลต้าบลน ้ายืน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

39 โครงการจัดซื ออาหาร เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย 1,735,900 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา

เสริม (นม) โดยการได้รับอาหารเสริม

อย่างเหมาะสมส่งผลต่อ

พัฒนาการทางการศึกษา

40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนค่าอาหาร 1,637,950 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา กลางวันและส่ือการเรียนให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 แห่ง

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     5.1  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

41 โครงการจ้างเหมาบริการดูแล เพ่ือดูแลรักษาความ 180,000 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา

รักษาความสะอาดศูนย์พัฒนา สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก

เด็กเล็กเทศบาล เล็กรวมทั งดูแลรักษา

บริเวณรอบๆศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กให้เป็นระเบียบ

42 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 200,000 เทศบาล กองการศึกษา

เห็นความส้าคัญ กล้าคิด ต้าบลน ้ายืน

กล้าแสดงออกในทางท่ี

ถูกต้องสร้างความรัก

ความอบอุ่นแก่เด็ก

43 โครงการจัดตั งสภาเด็กและ- เพ่ือจัดกิจกรรมสภาเด็กและ 30,000 เทศบาล กองการศึกษา

เยาวชน เยาวชน ต้าบลน ้ายืน

44 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพ่ืออุดหนุนค่าอาหาร 2,540,000 ร.ร น ้ายืน กองการศึกษา

ให้โรงเรียนสังกัด (สพฐ) กลางวันให้ ร.ร.สังกัด (สพฐ)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

45 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 70,000 อ้าเภอน ้ายืน กองการศึกษา

เทศบาลรวมใจต้านภัยยาเสพติด ให้พนักงานประชาชน

เทศบาลมีสุขภาพท่ีสม

บูรณ์แข็งแรงใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ลด

อบายมุข

46 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือส่งเสริมเยาวชน 200,000 เทศบาล กองการศึกษา

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ออกก้าลังกายและห่างไกล

ยาเสพติด

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

47 โครงการจัดงานประเพณี ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ 200,000 เทศบาล กองการศึกษา

ลอยกระทงของเทศบาล ธรรมเนียมประเพณี

ท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป

48 โครงการท้าบุญตักบาตร ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ 5,000 เทศบาล กองการศึกษา

วันปีใหม่เทศบาลต้าบลน ้ายืน ธรรมเนียมประเพณี

ท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป

49 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ 200,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต้าบลน ้ายืน ธรรมเนียมประเพณี

ท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป

50 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั งไฟ ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ 300,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต้าบลน ้ายืน ธรรมเนียมประเพณี

ท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

51 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ 250,000 เทศบาล กองการศึกษา

พรรษาของเทศบาล ธรรมเนียมประเพณี

ท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป

52 โครงการสนับสนุนงบประมาณ สนันสนุนงบประมาณ 50,000 เทศบาล กองการศึกษา

การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ในการส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี

ท้องถ่ิน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

53 โครงการน ้ายืน เมืองสะอาด  - เพ่ือลดปริมาณขยะ 40,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

ในชุมชน

 - เพ่ือให้ชุมชนสะอาด 

สวยงาม

54 โครงการจ้างเหมาเคร่ืองจักรดูด  - เพ่ือพัฒนาเมืองชุมชน 30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

ส่ิงปฎิกูลบ่อดักไขมัน ให้เป็นเมืองสะอาด   

55 โครงการจ้างเหมาบริการ  - เพ่ือเก็บกวาดขยะมูล 1,170,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

บุคคลภายนอกในการ ฝอยและรักษาความสะ

รักษาความสะอาด อาดถนนและสถานท่ี

สาธารณะต่างๆในเขต

เทศบาลต้าบลน ้ายืน

56 โครงการปลูกป่าเพ่ือรักษาระบบ เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์และ 30,000      เทศบาล กองสาธารณสุข

นิเวศน์และลดภาวะโลกร้อน ลดภาวะโลกร้อนตาม-

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี 4  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

        6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินงาน รับผิดชอบ

หลัก

57 โครงการจ้างเหมาเคร่ืองจักร  - เพ่ือก้าจัดขยะมูลฝอย 100,000 บ่อขยะเทศบาล กองสาธารณสุข

ขุดบ่อฝังกลบขยะ ในเขตเทศบาล ต้าบลน ้ายืน

 - เพ่ือลดปริมาณขยะและ

ยืดอายุของบ่อฝังกลบขยะ

58 โครงการจ้างเหมาขุดลอก  - เพ่ือขุดลอกคลองระ 50,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

คลองระบายน ้าท่ีตื นเขิน บายน ้าท่ีตื นเขินและ ต้าบลน ้ายืน

อุดตัน

 - เพ่ือท้าความสะอาด

และเปิดทางน ้าไหลได้

สะดวกย่ิงขึ น

59 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือการบริหารจัดการขยะ 250,000 10 ชุมชน กองสาธารณสุข

โดยการน้าขยะไปทิ งท่ี  อปท .  ท่ีถูกสุขลักษณะลดปัญหาการ

ท่ีมีการบริหารจัดการขยะท่ีถูก ร้องเรียน

สุขลักษณะ

60 โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง เพ่ือการบริหารจัดการขยะ 250,000    10 ชุมชน กองสาธารณสุข

ท่ีถูกสุขลักษณะลดปัญหาการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.



ร้องเรียน






































