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2. แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                               

บัญชีจำนวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                                                              องค์การบริหารส่วนตำบลเมอืงเดช  อำเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี2. แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชสีรุปจำนวนโครงการพัฒนา  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอ
พรผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ รดน้ำดำหัว
ขอพรผู ้สูงอายุตัวแทนผู ้สูงอายุจาก 
29 หมู่บ้าน(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565  หน้า 153) 

50,000 อบต.เมืองเดช กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 โครงการกิจกรรมเนื่องใน
วันสำคัญของทางศาสนา 

จ ัดก ิจกรรมเนื ่องในว ันสำคัญทาง
ศ า ส น า  เ ช ่ น  ว ั น ม า ฆ บ ู ช า                    
วันวิสาขบูชา ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ 
เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตตำบล
เมืองเดช (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565  หน้า 153) 

10,000 วัดในเขตพื้นที่ 
อบต.เมืองเดช 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 โครงการส ืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดทำโครงการสืบสานประเพณีลอย
ก ร ะ ท ง   อบ ต เ ม ื อ ง เ ด ช  โ ด ยมี
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 154) 

50,000 อบต.เมืองเดช กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน 
ก า ร ป ร ะ ก ว ด  ก า ร แ ข ่ ง ขั น 
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 154) 

30,000 ณ วัดเมืองเดช กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

5 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พ ัฒนา เด ็ ก เล ็ กส ั งกัด 
อบต.เมืองเดช 

จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ครูผู ้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 154) 

20,000 อบต.เมืองเดช กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

6 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด อบต.เมืองเดช 

แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 
อบต.เมืองเดชโดยมีกลุ ่มเป้าหมาย 
จำนวน 250 คน  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 155) 

50,000 อบต.เมืองเดช กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการจัดทำต้นเทียน
พรรษา 

ดำเน ินการจ ัดทำต้นเท ียนพรรษา
ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ เพื่อเข้า
ประกวดในงานประเพณีแห่เท ียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 157) 

150,000 วัดเมืองเดช กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 รวม 7 โครงการ  360,000               
 

แบบ ผด.02 


