
แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว ศิลปวัฒนนธรรมและจำรีตประเพณี

แผนงำนกำรศำสนำและวัฒนธรรม

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย  - อุดหนุนให้อ าเภอพิมายในการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย 1,000,000      อุทยานประวัติศาสตร์ ส านักปลัดเทศบาล

ประจ าปี 2563 พิมาย 

2 โครงการจัดกิจกรรมการประกวดส้มต า -ผัดหม่ีพิมาย  - จัดกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ แม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม 150,000         ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

การประกวดส้มต า-ผัดหม่ีพิมาย ในงานเทศกาลเท่ียวพิมาย ต าบลพิมาย

3 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง  - จัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ 100,000         ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

จัดหารางวัล ประดิษฐ์กระทงส่งเข้าประกวด  จัดรถขบวนแห่ ต าบลพิมาย

 และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีลอยกระทง

 

4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันข้ึนปีใหม่  -จัดกิจกรรมงานท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ 50,000           ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเทศกาลปีใหม่ ต าบลพิมาย

5 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  -จัดกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์ , หนูน้อยสงกรานต์ 100,000         

จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และขบวนแห่

รอบตัวเมืองพิมาย  และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเพณี

สงกรานต์

1,400,000      

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

ก.ค. ก.ย.พ.ค.ธ.ค. เม.ย. ส.ค.ก.พ.

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เทศบำลต ำบลพิมำย  

มิ.ย.มี.ค.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ม.ค.



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว ศิลปวัฒนนธรรมและจำรีตประเพณี

แผนงำนกำรศำสนำและวัฒนธรรม

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

6 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  - จัดท าต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียน 500,000         ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

และการจัดท าต้นเทียนพรรษาเข้าแข่งขันประเภทต่างๆ ต าบลพิมาย

และกิจกรรมเพ่ือสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

7 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี  -สนับสนุนการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 50,000           ลานหน้าอ าเภอพิมาย กองการศึกษา

 -กิจกรรม จัดขบวนแห่และฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี

550,000         
1,950,000     

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

ธ.ค.

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เทศบำลต ำบลพิมำย  

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

ส.ค. ก.ย.

รวม  7  โครงกำร

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



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว ศิลปวัฒนนธรรมและจำรีตประเพณี

แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการวางท่อระบายน้ า ค .ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.  -วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 363,000          กองช่าง

และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงหวาย พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 71.00 เมตร

 -เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ หนา 0.15 เมตร 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 86.00 ตารางเมตร

 

2 โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 80,000           ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ ต าบลพิมาย

 

3 โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล อุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 80,000           ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

เพ่ือด าเนินการขยายเขตประปา ต าบลพิมาย

523,000        

 

รวม   3   โครงกำร

 

เทศบำลต ำบลพิมำย  
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

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



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงำนกำรศึกษำ

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพภายใน 10,000           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย เตรียมพร้อม เทศบาลต าบลพิมาย

รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ .

2 โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา 20,000           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย

  

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 316,930         ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

  เทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 41 คน อัตราคนละ 20 บาท เด็กเล็ก ทต.พิมาย

จ านวน 245 วัน 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็ก 41 คน

อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ปี

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

อัตราคนละ 300 บาท/ปี

 -เพ่ือจ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

346,930         

ก.ค.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลพิมำย  

มี.ค. พ.ค. มิ.ย.



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงำนกำรศึกษำ
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

4 โครงการอาหารเสริม(นม)   - เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,937,791      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

 เทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 41 คน เทศบาลต าบลพิมาย

 -เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียนอายุ ป .1-ป.6 โรงเรียนกุลโน

(โรงเรียนกุลโน) จ านวน 820 คน

 -เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียนอายุ ป .1-ป.6 โรงเรียนอนุบาล

(โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย ) จ านวน 1,194 คน สุริยาอุทัย

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน 4,776,000      โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย จัดสรรส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก สุริยาอุทัยพิมาย

ป.1-ป.6 จ านวน 1,194 คน อัตราม้ือละ 20 บาท/วัน

จ านวน 200 วัน

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน 3,280,000      โรงเรียนกุลโน กองการศึกษา

กุลโนจัดสรรส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป .1-ป.6  จ านวน

820 คน อัตราม้ือละ 20 บาท/วัน  จ านวน 200 วัน

6 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือท าความสะอาดศูนย์  -จ้างเหมาบุคคลเพ่ือท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย

 12,043,791    
12,390,721   

พ.ค. มิ.ย. ส.ค.ธ.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

มี.ค. เม.ย.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. ก.ค.

เทศบำลต ำบลพิมำย  

พ.ศ.2563

รวม  6  โครงกำร



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงำนสำธำรณสุข

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมนันทนาการ 30,000           ในเขต งานส่งเสริมสุขภาพ

เช่นเกมต่าง ๆ การรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ มอบของขวัญฯ เทศบาลต าบลพิมาย กองสาธารณสุขฯ

เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจและสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  

ให้กับผู้สูงอายุ และเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุยกัน

ท ากิจกรรมร่วมกันในวันผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความรัก

ความอบอุ่นในชุมชน

๒ เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการชุมชน /หมู่บ้าน 300,000         15 ชุมชนในเขต งานส่งเสริมสุขภาพ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ท่ีจัดท าโครงการขอรับงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ เทศบาลต าบลพิมาย กองสาธารณสุขฯ

ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกรอบวงเงินชุมชนละ

20,000 บาท

330,000        

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

เทศบำลต ำบลพิมำย  

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

รวม  2  โครงกำร

ก.ย.มี.ค.



ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการจัดต้ังและการด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม  -ด าเนินโครงการจัดต้ังและด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 10,000           เขตเทศบาล งานสวัสดิการและ

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลพิมาย สังคมสงเคราะห์

ท้องถ่ิน  ระดับอ าเภอ ระดับอ าเภอ ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้และช่วยเหลือ  -เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ และช่วยเหลือ 30,000           เขตเทศบาล งานสวัสดิการและ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ต าบลพิมาย สังคมสงเคราะห์

 -เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค  บริโภคตามความจ าเป็น  เพ่ือมอบ ส านักปลัดเทศบาล

ให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 10,000           เขตเทศบาล งานสวัสดิการและ

ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลพิมาย สังคมสงเคราะห์

ส านักปลัดเทศบาล

50,000          

เม.ย.ต.ค.

เทศบำลต ำบลพิมำย  

ก.ค. ส.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ.

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

มิ.ย.ธ.ค. พ.ค.

พ.ศ.2564

มี.ค.

รวม  3  โครงกำร



ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงำนเคหะและชุมชน
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการขุดลอก คูคลอง ลอกผักตบชวา วัชพืช  - ด าเนินการขุดลอก คูคลอง ลอกผักตบชวา วัชพืช 30,000           ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ในแหล่งน้ าในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ในแหล่งน้ า ต าบลพิมาย

2 โครงการพิมายเมืองสะอาด (Big Cleaning day)  -จัดกิจกรรมรณรงค์ให้จิตอาสาและประชาชนท่ัวไป 20,000           พ้ืนท่ีสาธารณะ งานรักษาความสะอาด

ท าความสะอาดถนน ท าความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตลอดจนส านักงาน อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ของตนเอง ต าบลพิมาย

ให้สะอาด  

 

3 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  -จัดกิจกรรมอบรมความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ 30,000           ชุมชนน าร่อง งานรักษาความสะอาด

การก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะและใช้ประโยชน์จากขยะ ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ในชุมชน ต าบลพิมาย

 -จัดต้ังชุมชนน าร่องชุมชนปลอดขยะ อย่างน้อย 1 ชุมชน

4 โครงการคลองสวยน้ าใส ไม่ท้ิงขยะลงแม่น้ าล าคลอง  -กิจกรรมอบรมและรณรงค์สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 30,000           ล าจักราช งานรักษาความสะอาด

 -กิจกรรมขุดลอกและก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ า บ่อบ าบัดน้ าเสียสระเพลง กองสาธารณสุขฯ

110,000        

ม.ค. มี.ค. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ย.ก.พ. พ.ค.

แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

รวม   4   โครงกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลพิมำย  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างาน  - จ้างนักเรียน/นักศึกษา ส ารวจจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ 50,000           เขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

ในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานของเทศบาล ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

และช่วยปฏิบัติราชการ ณ ส านักงานเทศบาล

2 โครงการเลือกต้ังประธานกรรมการชุมชน  - จัดการเลือกต้ังประธานกรรมการชุมชนหรือกรรมการชุมชน 30,000           เขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

 กรณีท่ีครบวาระหรือแทนต าแหน่งท่ีว่าง ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  -จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในอาชีพต่าง ๆ 30,000           เขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

 - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

110,000        

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

ก.ย.เม.ย.ก.พ. พ.ค.ม.ค. ก.ค.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มี.ค. ส.ค.

เทศบำลต ำบลพิมำย  

มิ.ย.

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

รวม  3  โครงกำร



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน 100,000         สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

กีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่าง ต าบลพิมาย

อ าเภอพิมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอพิมาย

 

2 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล  - จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนอนุบาล 100,000         เขตเทศบาล กองการศึกษา

ต าบลพิมาย

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  -จัดกิจกรรมนิทรรศการ การแสดงของเด็กและเยาวชน 100,000         เขตเทศบาล กองการศึกษา

  ต าบลพิมาย

300,000        

ต.ค. ก.พ.พ.ย. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ส.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ม.ค.ธ.ค. ก.ค.

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เทศบำลต ำบลพิมำย  

มี.ค.

รวม  3 โครงกำร



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

แผนงำนกำรพำณิชย์

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  - จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 42,739           เขตเทศบาล งานสัตวแพทย์

 ต าบลพิมาย กองสาธารณสุขฯ

42,739          

แผนงำนงบกลำง
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  - เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี 13,000,000    เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

บริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  และได้ข้ึนทะเบียน ต าบลพิมาย

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้แล้ว

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ  -เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการท่ีมีสิทธิตาม 3,000,000      เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและได้ข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการ ต าบลพิมาย

ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  -เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้ 60,000           เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว ต าบลพิมาย

16,060,000   

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เทศบำลต ำบลพิมำย  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

ก.ค.

พ.ศ.2564

ม.ค.

พ.ศ.2563

ธ.ค. พ.ค.

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน

รวม  1  โครงกำร

มิ.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. มี.ค. เม.ย. ก.ย.

พ.ค. ส.ค.มิ.ย.เม.ย. ก.ค.ธ.ค. ก.ย.

รวม  3  โครงกำร

ส.ค.ก.พ.

ก.พ.ต.ค. พ.ย. มี.ค.ม.ค.



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมค่ำนิยมหลักของชำติและกำรมีส่วนร่วม

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 ค่าจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  - เพ่ือจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 10,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด

และพวงมาลา และพวงมาลา ส าหรับประกอบพิธีการต่างๆ และสถานท่ีอ่ืนๆ เทศบาล

ตามความเหมาะสม

2 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย  - จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 10,000           ห้องประชุมหินทราย ส านักปลัดเทศบาล

เจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 5 และร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทศบาลต าบลพิมาย

แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร .5 ในเขตเทศบาล

และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ฯลฯ ต าบลพิมาย

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  - จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ,รณรงค์ร่วมกับประชาชน 30,000           เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

ในท้องถ่ินการจัดหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี , พิมาย

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี

ของเทศบาลฯลฯ

4 โครงการอบรมและดูงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  -อบรมและดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 150,000         เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

 ต าบลพิมาย พิมาย

 

200,000         

ส.ค.พ.ค. มิ.ย.

พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลพิมำย  

พ.ศ.2563

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



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมค่ำนิยมหลักของชำติและกำรมีส่วนร่วม

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

5 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือท าความสะอาดส านักงาน  -จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดส านักงานเทศบาลต าบล 120,000         ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาล พิมาย เทศบาลต าบลพิมาย
 

6 อุดหนุนส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย  -อุดหนุนให้ส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 30,000           ส านักทะเบียน ส านักปลัดเทศบาล

กระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองปรับอากาศของส านักงานทะเบียน อ าเภอพิมาย

อ าเภอพิมาย

7 โครงการจัดงานรัฐพิธี  -จัดงานรัฐพิธี  งานราชพิธีต่าง ๆ  งานเทิดพระเกียรติ 300,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  งานวันส าคัญต่าง ๆ  ต าบลพิมาย

งานพิธีต่าง ๆ  งานจัดนิทรรศการ  เช่น การจัดกิจกรรม

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การจัดกิจกรรมเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดพิธี

น้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร การจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ    

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหาราช บรมนาถบพิตร ฯลฯ  

450,000         

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ก.พ.ต.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.พ.ค.

เทศบำลต ำบลพิมำย  

มิ.ย.

พ.ศ.2564

ม.ค.ธ.ค.

พ.ศ.2563

ก.ค.พ.ย. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.0๒

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมค่ำนิยมหลักของชำติและกำรมีส่วนร่วม

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

8 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  -เพ่ือให้ได้มาซ่ึงนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 500,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

 ต าบลพิมาย

9 โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการจัดการ  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 200,000         ห้องประชุมหินทราย ส านักปลัดเทศบาล

องค์ความรู้ ในสังกัดด้านการจัดการองค์ความรู้ เทศบาลต าบลพิมาย/

ศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี

10 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ  - เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเต็มใจในการช าระภาษี 20,000           เขตเทศบาล กองคลัง

และความเต็มใจในการช าระภาษี ให้แก่ประชาชน ต าบลพิมาย

11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง จัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมให้ชุมชนได้รับความรู้ความ 30,000           เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน เข้าใจและตระหนักถึงการร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี ต าบลพิมาย

และความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน น ามาซ่ึง

ความสงบสุข

12 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  -จัดประชุมหรืออบรมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 50,000           เทศบาล งานวิเคราะห์ฯ

เทศบาลต าบลพิมาย พัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

13 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยกระบวนการ  -จัดประชุมหรือบรมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 100,000         เทศบาล งานวิเคราะห์ฯ

มีส่วนร่วม พัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคม ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

ท้องถ่ิน  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

900,000        
1,550,000     

ก.พ.พ.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

มิ.ย.

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เทศบำลต ำบลพิมำย  

มี.ค.ต.ค. ก.ย.เม.ย.

พ.ศ.2564

พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.ค. ส.ค.

พ.ศ.2563

รวม   13   โครงกำร



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.๐๒

3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมค่ำนิยมหลักของชำติและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบลพิมาย 30,000           อาคารงานป้องกันฯ งานป้องกันฯ

เทศบาลต าบลพิมาย  เทศบาลต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  - ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 30,000           เขตเทศบาล งานป้องกันฯ

ตลอด 24 ช่ัวโมง ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์  - ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 30,000           เขตเทศบาล งานป้องกันฯ

ตลอด 24 ช่ัวโมง ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าท่ี 20,000           เขตเทศบาล งานป้องกันฯ

(อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัยและภัยอ่ืน ๆ) เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลท่ีสนใจ ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย  -ฝึกอบรม/ทบทวน ให้ความรู้เก่ียวกับกิจการ อปพร . 300,000         งานป้องกันฯ

ฝ่ายพลเรือน ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

6 โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์  -รณรงค์เร่ืองการสวมหมวกนิรภัยให้ประชาชนทราบ 10,000           เขตเทศบาล งานป้องกันฯ

ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

420,000         

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

พ.ศ.2563

ก.ย.ม.ค.พ.ย. มิ.ย.ก.พ.

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
อ ำเภอพิมำย  จังหวัดนครรำชสีมำ

มี.ค. เม.ย.พ.ค. ก.ค. ส.ค.ต.ค. ธ.ค.

พ.ศ.2564



แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ ผด.๐๒

3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมค่ำนิยมหลักของชำติและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติด  -จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติด 30,000           เขตเทศบาล งานป้องกันฯ

ในชุมชน แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

30,000           
450,000        

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  -ด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนท้ัง 15 ชุมชน 30,000           เขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ต าบลพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

30,000          

รวม   7   โครงกำร

รวม   1   โครงการ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564

อ ำเภอพิมำย  จังหวัดนครรำชสีมำ

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

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย.พ.ค. มิ.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย.

พ.ศ.2563


































