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สวนที่ 1 
********************** 

 
1. บทนํา 
  ตามท่ีเทศบาลตําบลนาดี ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาล ซ่ึงไดเปนแนวทาง
ทิศทางในการพัฒนาไวแลวนั้น  ในการนี้ไดกําหนดพันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาอําเภอ และไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) โดยกําหนดรายละเอียด  แผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม  ในแตละปซ่ึงมีเปาหมายชัดเจน มีความพรอมสามารถปฏิบัติไดทันที 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน    
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ท่ีขอ 26,27 
กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป 2566  ทําใหแนว
ทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นของเทศบาลตําบลนาดีมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

  ในการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาดี  ไดนําแผนงาน/โครงการ            
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาดี ประจําปงบประมาณ 
2565  มากําหนดรายละเอียดหวงระยะเวลาในการดําเนินการและการประสานกับหนวยงานสวนกลาง            
สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนตางๆ ท่ีมีโครงการดําเนินการใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาดี  เพ่ือใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการลดความซํ้าซอนและการประหยัด
งบประมาณ ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนตอไป   
 
 

 
เทศบาลตําบลนาดี 
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2.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 1. เพ่ือเปนการประสานแผนในชั้นการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 2. เพ่ือกําหนดรายละเอียดและหวงเวลาในการดําเนินการใหชัดเจน 
 3. เพ่ือใหทราบหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 4. เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการควบคุมแผนงานโครงการใหประสบผลสําเร็จ 
 5. เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

3.  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

 3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาดี  รวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลนาดี หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ๆ       
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนาดี แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 3.2  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 

4. ประโยชนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน   
 

 1. มีความแนนอน เนื่องจากเปนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีท้ังหมด ท้ังจาก                                                                
    หนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค  สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจและองคกร
    เอกชน   
 

 2. บรรลุจุดมุงหมาย เนื่องจากมีการกําหนดรายละเอียด หวงระยะเวลาท่ีชดัเจน และมี                       
    หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 3. ประหยัด  มีการประสานแผนทําใหสามารถกําหนด กิจกรรมรวมกันได  ทําให 
                                         ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการ  
   

 4. ตรวจสอบได มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละโครงการอยางชัดเจนทําใหงาย                                                                     
    และสะดวกในการตรวจสอบ  

     

 5. ประเมนิผลได เนื่องจากมีเปาหมายในการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม สามารถวัดได 

                               ท้ังปริมาณและคุณภาพ ผลลัพธไดอยางชัดเจน   
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แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 

Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาดี 
 
 

Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาดี 
 
 

Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาดี 
 
 

Bคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ตําบลนาดี 
 
 
 
 
 

Cนายกเทศมนตรีตําบลนาดี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ 

จัดทาํร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อนายกเทศมนตรี 

ประกาศใช 
- ปดประกาศใน 15 วัน  

นับจากวันท่ีประกาศ 

- ปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 

 

เทศบาลตาํบลนาดี 

หน่วยงานอ่ืน 
- อปท. 
- ราชการ

ส่วนกลาง 
- ส่วนภูมิภาค 
- รัฐวสิาหกิจ 
- และหน่วยงาน

อ่ืนๆ ท่ี

ดาํเนินการใน

พ้ืนท่ีของ อปท. 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
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สวนท่ี  2  
  

1.  ผด.01 (ของ ผด.02) 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2566 ของเทศบาลตําบลนาดี 

2. ผด.02 
โครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ 2566
แยกตามแผนงาน ของเทศบาลตําบลนาดี 

 
 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด
1.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอม

2.2 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนใน

ชุมชน

3.3 กลยุทธสงเสริมภาคประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาขยะและการจัดการสิ่งแวดลอม

๑.๑ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

3 3.03 65,000 0.17 สํานักปลัด

1.4 กลยุทธพัฒนาและปรับภูมิทัศนของชุมชนใหมี

ความเปนระเบียบสวยงาม

1.5 กลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

1.2  แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการ

1 1.01 10,000 0.03 สํานักปลัด

4 4.04 75,000 0.20

2.1 แผนงานงบกลาง 3 3.03 15,774,000 42.09 สํานักปลัด
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.01 30,000 0.08 สํานักปลัด

2.3 แผนงานสังคม

สงเคราะห

4 4.04 160,000 0.43 สํานักปลัด

2.2 กลยุทธสงเสริมและพัฒนาการบริการดาน

สาธารณสุขใหไดมาตรฐาน

2.4 แผนงานสาธารณสุข 3 3.03 120,000 0.32 สํานักปลัด

2.3 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ,2.4 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด

ระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย

2.5 กลยุทธสงเสริมและพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

2.5 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

7 7.07 271,290 0.72 สํานักปลัด

18 18.18 16,355,290 43.64

แบบ ผด.01

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2566

จํานวน

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ
ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน
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๑.  ยุทธศาสตร

ดานการบริหาร

จัดการ และการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

 สิ่งแวดลอม

2.  ยุทธศาสตร 

ดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต และ

ความเขมแข็งของ

ชุมชน และการ

ปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย

2.1 กลยุทธสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 

สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูขาดโอกาสทางสังคมให

สามารถพึ่งตนเองได และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แก

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV

รวม ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

รวม ยุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน และการปองกันฯ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมี

ความสะดวกและปลอดภัย 

3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การ

ระบายน้ํา 

3.3 พัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

๓.1 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

22 22.22 14,228,843 37.96 กองชาง

สํานักปลัดฯ

กองการศึกษา

3.4 กลยุทธพัฒนาและบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอ

ตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๓.2 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

9 9.09 1,156,500 3.09 กองชาง

31 31.31 15,385,343 41.05

4.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต

4.2 กลยุทธสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมี

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกัน

อยางสันติสุข

๔.๑  แผนงานการศึกษา 20 20.20 4,419,700 11.79 การศึกษาฯ

4.3 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม

4.4 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูภูมิ

ปญญาทองถิ่น

4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน

ไดออกกําลังกายและสามารถพัฒนาตนเองสูความเปน

เลิศทางกีฬา

๔.2  แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

9 9.09 710,000 1.89 การศึกษาฯ

สํานักปลัดฯ

29 29.29 5,129,700 13.69

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2566

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

ยุทธศาสตร
จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด. 01

6

หนวย

ดําเนินการ

4.  ยุทธศาสตร

ดานการศึกษา 

กีฬาและวัฒนธรรม

กลยุทธ แผนงาน

3.  ยุทธศาสตร

ดานโครงสราง

พื้นฐาน

รวม ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

5.  ยุทธศาสตร

ดานเศรษฐกิจ

5.1 กลยุทธสงเสริมการเรียนรูการดําเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.4 กลยุทธสงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพ

๕.๑ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

2 2.02 50,000 0.13 สํานักปลัด

2 2.02 50,000 0.13
6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

และการใหบริการประชาชน 

6.2 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

๖.๑  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

14 14.14 465,000 1.24 สํานักปลัด

กองคลัง

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

และการใหบริการประชาชน

6.2  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

1 1.01 20,000 0.05 กองชาง

15 15.15 485,000 1.29

99 100.00 37,480,333 100.00

7

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2566

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวนงบประมาณ หนวย

ดําเนินการ
กลยุทธ แผนงาน

รวม ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

รวมทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร

6.  ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

และสังคมที่ดี

รวม ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
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            (๑.1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการสงเสริมธนาคารขยะรีไซเคิล

(น.196)

จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการสงเสริมธนาคารขยะรี

ไซเคิล  เชน คาพิธีเปด คาอาหารอาหารวาง  คาพาหนะ คา

วิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

50,000         ตําบลนาดี สํานักปลัด

๒ โครงการวันตนไมประจําปของชาติ

(น.195)

- จายเปนคาดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันตนไมประจําป

ของชาติ เชน คาพิธีเปด คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  คา

พาหนะ  ฯลฯ

5,000           ตําบลนาดี สํานักปลัด

๓ โครงการอบรมใหความรูการอนุรักษ

ทรัพยากรน้ํา

(น.196)

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา

ยานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คากระเปา

หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาปาย

ประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

10,000         เทศบาล

ตําบลนาดี
สํานักปลัด

65,000         บาท

พ.ศ.๒๕65
ที่

 แบบ ผด. 02

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. ๒๕66

ยุทธศาสตรที่ 1  แผนงานที่ ๑.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม  3   โครงการ 

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

1.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม

1.2 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในชุมชน

1.3 กลยุทธสงเสริมภาคประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะและการจัดการสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

๑.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
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            (๑.2)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในเขตตําบลนาดี

(น.202)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน 

คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯล

10,000         ตําบลนาดี สํานักปลัด

10,000         บาท

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ยุทธศาสตรที่ 1  แผนงานที่  1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 1 โครงการ

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๑.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

1.4 กลยุทธพัฒนาและปรับภูมิทัศนของชุมชนใหมีความเปนระเบียบสวยงาม

1.5 กลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ที่
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            (2.1)   แผนงานงบกลาง
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

(น.118)

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่

มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวนฯ ในเขต

ตําบลนาดี 13 หมูบาน

12,069,600  ตําบลนาดี สํานัก

ปลัดเทศบาล

๒ เบี้ยยังชีพความพิการ

(น.119)

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  

ใหแกคนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ฯ

ในเขตตําบลนาดี 13 หมูบาน

3,434,400    ตําบลนาดี สํานัก

ปลัดเทศบาล

๓ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

(น.119)

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส แกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย

แลวฯ ในเขตตําบลนาดี 13 หมูบาน

270,000       ตําบลนาดี สํานัก

ปลัดเทศบาล

15,774,000  บาท

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ยุทธศาสตรที่ 2  แผนงานที่ 2.1  แผนงานงบกลาง  รวม 3 โครงการ

ที่

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

2.1 กลยุทธสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูขาดโอกาสทางสังคมใหสามารถพึ่งตนเองได และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV
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            (2.2)   แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู

(น.144)

สนับสนุนงบประมาณหนวยงานกาชาดจังหวัด

หนองบัวลําภู เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจการเหลากาชาด

ในกิจการอันเปนสาธารณะ

30,000         จังหวัด

หนองบัว

ลําภู

เหลากาชาด

จังหวัด

หนองบัวลําภู

30,000         บาท

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

2.1 กลยุทธสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูขาดโอกาสทางสังคมใหสามารถพึ่งตนเองได และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ยุทธศาสตรที่ 2  แผนงานที่  2.2   แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม 1 โครงการ

ที่
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            (2.3) แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.

ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

(น.184)

เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการใหความ

ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเปนสิ่งของ

หรือจายเปนเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อใหการ

ชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือทองถิ่นตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

100,000       ตําบลนาดี สํานัก

ปลัดเทศบาล

๒ โครงการสงเสริมอาชีพผูพิการหรือ

ผูดอยโอกาส

(น.184)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาวิทยากร คา

เอกสาร วัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ และรายจายอื่น

ที่จําเปน ฯลฯ 

20,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66ที่

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

2.1 กลยุทธสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูขาดโอกาสทางสังคมใหสามารถพึ่งตนเองได และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV
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            (2.3) แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.

ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66ที่

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

2.1 กลยุทธสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูขาดโอกาสทางสังคมใหสามารถพึ่งตนเองได และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV

๓ โครงการอบรมพัฒนาเครือขายกลุมสตรีใน

ตําบล

(น185)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คายานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คา

กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาปายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ 

20,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

๔ โครงการอบรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

(น.185)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คายานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คา

กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาปายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ 

20,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

160,000       บาทยุทธศาสตรที่ 2  แผนงานที่  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห  รวม 4 โครงการ
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            (2.4)  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา 

(น.183)

จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการปองกัน โรคพิษส

นัขบา และกิจกรรมตางๆ เชน คาพิธีเปด คาอาหาร 

คาอาหารวาง คาพาหนะ  คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุ

อุปกรณ  ฯลฯ

90,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ

2 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

(น.182)

จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการกําจัดขยะมูลฝอย

ติดเชื้อและกิจกรรมตางๆ เชน คาพิธีเปด C15คาอาหาร 

คาอาหารวาง คาพาหนะ  คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุ

อุปกรณ  ฯลฯ

20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ

3 โครงการปองกันฝุนละอองขนาดเล็ก  

PM2.5 

(น.182)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาพิธีเปด 

คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะ คาวิทยากร  คาเอกสาร 

วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

10,000         เทศบาล

ตําบลนาดี

สํานักปลัดฯ

120,000       บาท

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ยุทธศาสตรที่ 2  แผนงานที่  2.4  แผนงานสาธารณสุข  รวม 3 โครงการ

ที่

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

2.2 กลยุทธสงเสริมและพัฒนาการบริการดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน
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            (2.5)  แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(อุดหนุน ศอ.ปส.จ.นภ.)

(น.159)

 เพื่ออุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด จังหวัดหนองบัวลําภ ูจายเปนคาใชจายในโครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

40,000         จังหวัด

หนองบัว

ลําภู

ศอ.ปส.จ.นภ.

2 โครงการตีเสนจราจรและทางมาลาย หนา

โรงเรียนบานโนนสําราญ บานศรีสําราญ  

หมูที่ 12 ตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  

จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.161)

 - ตีเสนจราจรเทอรโมพลาสติก พื้นที่ไมนอยกวา 83.40 

ตร.ม.

 - ตีเสนจราจร (เหลือง-ขาว)  พื้นที่ไมนอยกวา 25.00 ตร.ม.

                         ฯลฯ

41,290         ม. 12 สํานักปลัดฯ

๓ โครงการจัดงานวัน อปพร.

(น.156)

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวัน อปพร.  

ประจําป พ.ศ.๒๕66  ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕66

50,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

2.3 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ,2.4 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย

2.5 กลยุทธสงเสริมและพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่



16

            (2.5)  แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

2.3 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ,2.4 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย

2.5 กลยุทธสงเสริมและพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

4 โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารภัย 

(น.157)

จายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาพิธีเปด คาอาหาร 

อาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ 

ฯลฯ

20,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

5 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ

(น.157)

จายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาพิธีเปด คาอาหาร 

อาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ 

ฯลฯ

10,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

6 โครงการฝกอบรมทบทวน  (อปพร.)

(น.157)

จายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาพิธีเปด คาอาหาร 

อาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ 

ฯลฯ

100,000       เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ
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            (2.5)  แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

2.3 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ,2.4 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย

2.5 กลยุทธสงเสริมและพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

7 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง

เทศกาลปใหม - สงกรานต

(น.158)

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน 

คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที ่คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

10,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

271,290       บาทยุทธศาสตรที่ 2  แผนงานที่  2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม 7  โครงการ
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ ปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนเซินราษฎรเกษม

ศรีวัดโพธิ์ทอง  

(น.211)

 -งานจัดทําปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนเซินราษฎรเกษมศรี

วัดโพธิ์ทอง หินแกรนิตโตดํา แกะสลักตัวหนังสือสีทอง ฯลฯ  

(รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประมาณราคาของ

เทศบาลตําบลนาดีกําหนด)  

40,000         ม.7 กองการ

ศึกษาฯ

2 โครงการกอสรางโดม สนามเด็กเลน พื้นปูพื้น

ยางสังเคราะห ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนงาม

(น.212)

 - รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประมาณราคาของ

เทศบาลตําบลนาดีกําหนด)

250,000       ม.2 กองการ

ศึกษาฯ

๓ โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพื่อ

การเกษตร  ถนนสายบานนายพะเนียง  

ถวิมาตย  (เสนภูฮัง) บานแสงอรุณ 

หมูที่ 13 ตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา

จังหวัดหนองบัวลําภู (น.212)

 -ปริมาณ ขนาดพื้นที่เขตทางถนนกวาง 6.00 เมตร ผิวจาจร

กวาง 4.00 เมตร ระยะทางรวม  480.00  เมตร ฯลฯ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประมาณราคาของ

เทศบาลตําบลนาดีกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  

จํานวน  1  ปาย

172,200       ม.13 กองชาง

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๔ โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบผิวทางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ถนนสายซอยบานนายแดง พาน

กุล บานนาดีสอง  หมูที่  11 ตําบลนาดี  อําเภอ

สุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.213)

 -ปริมาณงานกอสรางถนนลาดยางเคลือบผิวทางแอสฟลทติก ขนาด

ผิวทางกวาง  4.00  เมตร ระยะทางรวม  120.00  เมตร  เคลือบ

หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวทางไมนอยกวา  480.00 ตารางเมตร 

ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประมาณราคาของ

เทศบาลตําบลนาดีกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  

จํานวน  1  ปาย

312,500       ม.11 กองชาง

๕ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3   พรอมขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแมเล็ก - บาน

แมรํา บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7  ตําบลนาดี 

 อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู 

(น.216)

 - ปริมาณงาน

1. กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3  

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  เมตร และบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด  0.80 x  0.80 เมตร จํานวน 6 บอ รวมความ

ยาว 56.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต กวาง 0.80  เมตร 

ยาว 51.20 เมตร หนา 0.15 เมตร

2. งานขุดรื้อถอนพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุด พรอมเท

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.00 เมตร ความยาว 13.00 เมตร 

คอนกรีตหนา 0.15 เมตร

3. งานรื้อถอนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมลงทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 1 จุด 

                            ฯลฯ

143,900      ม.7 กองชาง
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๖ โครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมเคลือบผิวทางแอสฟลทคอนกรีต 

สายแยกบานนางวาลี เชื่อม บานนางสาคร กุล

จันทะ บานนาดี หมูที่ 1 ตําบลนาดี  อําเภอ

สุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.214)

 -  ปริมาณงาน 

1.งานปรับปรุงถนนเคลือบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดถนน

กวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 113.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 452.00 ตารางเมตร 

2.งานกอสรางยกระดับผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ระยะทางยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 292.00 ตารางเมตร และเทคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00 เมตร และบอพักคอนกรีตเสริม

เหล็ก 2 บอ ความยาวรวม 10.00 เมตร

3.งานกอสรางขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.00 

เมตร ระยะทางยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปรับปรุงบอ

พักทําฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 จํานวน 1 ฝา

4.งานรื้อลอกรางระบายน้ํา ยาวรวม 120.00 เมตร และปรับเกลี่ย

ดินขางทาง พรอมทําฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร 

จํานวน 2 ฝา  

                          ฯลฯ

(รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประมาณราคาของเทศบาล

ตําบลนาดีกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธฯ

500,000      ม.1 กองชาง
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๗ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปากลิ้นราง ชั้น 3   พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสายบานพอศักดิ์ - บานแมนางลําพูน 

 บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7 ตําบลนาดี  อําเภอ

สุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.215)

 -  ปริมาณงาน  กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น

ราง ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  เมตร และบอพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.80 x  0.80 เมตร จํานวน 9 บอ รวม

ความยาว 107.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต กวาง 0.80  

เมตร ยาว 72.80 เมตร หนา 0.15 เมตร  

                           ฯลฯ   

225,600      ม.7 กองชาง

๘ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปากลิ้นราง ชั้น 3   และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบานแม

บัวลา  เริงฮัง - ภูถ้ําพระ บานวิจิตรพัฒนา หมูที่ 5  

ตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.217)

 - ปริมาณงาน

1.  กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก. ปากลิ้นราง ชั้น 3  

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  เมตร และบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด  0.80 x  0.80 เมตร จํานวน 7 บอ ความยาว

รวม 75.60 เมตร 

2.  กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น  3 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40 x 1.00  เมตร และบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด  0.80 x  0.80 เมตร จํานวน 17 บอ ความยาว

รวม 174.00 เมตร พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีต กวาง 1.00  

เมตร ยาว 160.40 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 160.40 ตารางเมตร

                           ฯลฯ

500,000      ม.5 กองชาง
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๙ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 พรอม ขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางหมูบาน  บาน

เซินนอย หมูที่ 9  ตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณ

คูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

 -ปริมาณงาน กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปากลิ้นราง ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  

เมตร และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.80 x  0.80 

เมตร จํานวน 11 บอ รวมความยาว 100.00 เมตร และ

ขยายผิวจราจรคอนกรีต กวาง 1.00  เมตร ยาว 91.20 

เมตร หนา 0.15 เมตร ฯลฯ

264,500      ม.9 กองชาง

๑๐ โครงการงานปรับปรุงยกระดับผิวทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  และเคลือบผิวแอสฟลทติก

 คอนกรีต สายซอย 9 บานคายสวาง  หมูที่  6 

 ตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัด

หนองบัวลําภู

(น.219)

 - ปริมาณงาน

1. งานปรับปรุงถนนเคลือบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด

กวาง 4.00 เมตรระยะทางรวม   63.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.05 ม. มีพื้นที่ผิวทางไมนอยกวา 252.00 ตารางเมตร 

2. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 12.00 เมตร  คอนกรีตหนา 0.15 เมตร

                           ฯลฯ

144,800      ม.6 กองชาง
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๑๑ โครงการเทพื้นลานคอนกรีตบริเวณอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลนาดี ดานขางและ

ดานหลัง(น.219)

 - ปริมาณงาน เทลานคสล.พื้นที่ไมนอยกวา 1,100.00 ตร.ม. 

และรางระบายน้ําคสล.พรอมบอพักคสล. จํานวน 1 บอ ฯลฯ 
609,543      ม.11 กองชาง

12 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถัง

แชมเปญ พรอมเจาะบอบาดาล บานเซิน หมูที่ 3 

ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.220)

 - รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประมาณราคาของ

เทศบาลตําบลนาดีกําหนด) ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

 ฯลฯ 

609,000 ม.3 กองชาง

13 โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยสําหรับผลิตระบบประปาหมูบาน 

(คุมหนาวัด)บานเซินนอย หมูที่ 9  ตําบลนาดี 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.220)

 -  ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา และ

พลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 4,020 วัตต ชนิดจุม

น้ํา ฯลฯ

259,500 ม.9 กองชาง
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

14 โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยสําหรับผลิตระบบประปาหมูบาน จุด

 ศาลาประชาคมหมูบาน บานโนนงาม หมูที่ 2  

ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู

(น.221)

 - ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา และ

พลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 4,020 วัตต ชนิดจุม

น้ํา ฯลฯ 

242,800 ม.2 กองชาง

๑๕ โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยสําหรับผลิตระบบประปาหมูบาน 

จุดทางไปวัดปาพระธาตุเวฬุวัน บานคายสวาง

พัฒนา หมูที่ 8 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.221)

 - ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา และ

พลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 4,020 วัตต ชนิดจุม

น้ํา ฯลฯ 

220,400      ม.8 กองชาง
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๑๖ โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยสําหรับผลิตระบบประปาหมูบาน 

จุดทางไปวัดปาภูประดู  บานคายสวางพัฒนา 

หมูที่ 8 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู

(น.222)

 -ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา และพลังงาน

แสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 4,020 วัตต ชนิดจุมน้ํา ฯลฯ 
254,300      ม.8 กองชาง

๑๗ โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยสําหรับผลิตระบบประปาหมูบาน จุด

บานนายกาวี กมลละคร บานโนนงาม  หมูที่ 2 

 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู 

(น.222)

 -ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา และ

พลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 4,020 วัตต ชนิดจุม

น้ํา ฯลฯ

242,600      ม.2 กองชาง
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       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๑๘ โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยสําหรับผลิตระบบประปาหมูบาน 

พรอมขุดเจาะบอบาดาล บานโนนสําราญ หมูที่ 

4  ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู

(น.223)

 - ปริมาณงาน ขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6” 

ใชทอ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไมนอยกวา 60.00 เมตร 

หรือปริมาณน้ําบาดาลไมนอยกวา 5 ลบ.ม/ชม. พรอม

กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับผลิต

ระบบประปาหมูบาน ฯลฯ 

422,900      ม.4 กองชาง

๑๙ โครงการงานปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบาน 

บานศรีสําราญ หมูที่ 12 ตําบลนาดี  อําเภอ

สุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.223)

 - ปริมาณงาน งานเปลี่ยนหลังคา งานยกระดับพื้น ฯลฯ (รายละเอียด

ตามแบบแปลน และรายการประมาณราคาของเทศบาลตําบลนาดี

กําหนด)  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

- เปนไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ.2565 หนา 13  ลําดับที่ 15 และที่

ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง)

425,600      ม.12 กองชาง



27

       (๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย ,3.2 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา ,3.3 กลยุทธพัฒนาระบบบริหารการผังเมือง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๒๐ โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน

โนนสําราญ หมูที่ 4

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2566)

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน แบบฐานราก

แผ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนสําราญ เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณ

คูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1,834,700   ม.4 กองการ

ศึกษาฯ

๒๑ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ

บาดาลขนาดใหญตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน้ํา โนนสําราญ หมูที่ 4

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2566)

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา โนนสําราญ หมูที่ 4 ตําบลนาดี เทศบาล

ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

650,000      ม.4 กองชาง

๒๒ โครงการกอสรางผิวทางถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟลติกคอนกรีต (ถนนสายบานโนนสําราญ

เชื่อมบานนาไก) บานโนนสําราญ หมูที่ 4 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2566)

กอสรางผิวทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (ถนนสายบาน

โนนสําราญเชื่อมบานนาไก) บานโนนสําราญ หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจร

กวาง 5 เมตร ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ระยะทาง

ยาว 1,950 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น) เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู

5,904,000   ม.4 กองชาง

14,228,843 บาทยุทธศาสตรที่ 3  แผนงานที่  ๓.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 22  โครงการ
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       (๓.2)  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการขยายเขตไฟฟา (ถนนเสนบานคาย

สวางไปเทศบาลตําบลนาด)ี บานคายสวาง หมู

 6  ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู  (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดหนองบัวลําภ)ู

(น.187)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟา

- เสาไฟฟาแรงต่ํา 13 ตน  ฯลฯ  รายละเอียดใหเปนไปตาม

มาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู

กําหนด

104,000      ม.6  กฟภ.จ.นภ.

2 โครงการขยายเขตไฟฟา (บานวิจิตรพัฒนา

สอง ไปบานกุดฮ)ู  บานวิจิตรพัฒนาสอง  หมู

ที่ 10 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู (น.188)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟา

- เสาไฟฟาแรงต่ํา 10 ตน ฯลฯ รายละเอียดใหเปนไปตาม

มาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู

กําหนด

80,000        ม.10  กฟภ.จ.นภ.

๓ โครงการขยายเขตไฟฟา (บานวิจิตรพัฒนา

สอง ไปบานภูหลาว) บานวิจิตรพัฒนาสอง  

หมูที่ 10 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.188)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟา 

- เสาไฟฟาแรงต่ํา 6 ตน ฯลฯ รายละเอียดใหเปนไปตาม

มาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู

กําหนด

48,000        ม.10  กฟภ.จ.นภ.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

3.4 กลยุทธพัฒนาและบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่
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       (๓.2)  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

3.4 กลยุทธพัฒนาและบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๔ โครงการขยายเขตไฟฟา (บานวิจิตรพัฒนา

สองไปบานบนศรีวิไลและบานหมาน) บาน

วิจิตรพัฒนาสอง หมูที่ 10 ตําบลนาดี อําเภอ

สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.189)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟา

 - เสาไฟฟาแรงสูง   8 ตน  

 - เสาไฟฟาแรงต่ํา  10 ตน   

 - หมอแปลงไฟฟา  1 หมอ  

    ฯลฯ  รายละเอียดใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภูกําหนด

410,000      ม.10  กฟภ.จ.นภ.

๕ โครงการขยายเขตไฟฟา (บานแสงอรุณ-บาน

วิจิตรพัฒนา) บานแสงอรุณ หมูที่ 13 ตําบล

นาดี  อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

(น.189)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟาแรงสูงพรอม

หมอแปลง 

 - เสาไฟฟาแรงสูง  9 ตน 

 - หมอแปลง  1 หมอ  

   ฯลฯ รายละเอียดใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภูกําหนด

330,000      ม.13  กฟภ.จ.นภ.
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       (๓.2)  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

3.4 กลยุทธพัฒนาและบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๖ โครงการขยายเขตไฟฟา (เสนบานราษฎร

เกษมศรี - บานโนนอุดม) บานราษฎรเกษมศรี

 หมูที่ 7 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู (อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภ)ู

 (น.190)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟา

 - เสาไฟฟาแรงต่ํา 5 ตน  

   ฯลฯ รายละเอียดใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภูกําหนด

40,000        ม.7  กฟภ.จ.นภ.

๗ โครงการขยายเขตไฟฟา (เสนหนาเทศบาล-

บานนาดีสอง) บานนาดีสอง หมูที่ 11  ตําบล

นาดี  อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

 (น.190)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

 - เสาไฟฟาแรงต่ํา 16 ตน  

   ฯลฯ รายละเอียดใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภูกําหนด

88,000        ม.11  กฟภ.จ.นภ.
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       (๓.2)  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

3.4 กลยุทธพัฒนาและบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่

๘ โครงการขยายไฟฟาเสนรอบหมูบาน เสน

บานนายสุรพล บานคายสวาง หมูที่ 6 ตําบล

นาดี  อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

  (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

หนองบัวลําภ)ู

 (น.191)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟา

 - เสาไฟฟาแรงต่ํา 2 ตน  ฯลฯ รายละเอียดใหเปนไปตาม

มาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู

กําหนด

16,000        ม.6  กฟภ.จ.นภ.

๙ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง (ทางเขาวัด

โพธิ์ทอง และทาง บานราษฎรเกษมศรีไปบาน

โนนงามลานออย) บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 

7  ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดหนองบัวลําภ)ู 

(น.191)

เพื่อดําเนินการปกเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟา

- เสาไฟฟาแรงต่ํา 9 ตน 

  ฯลฯ รายละเอียดใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภูกําหนด

40,500        ม.7  กฟภ.จ.นภ.

1,156,500   บาทยุทธศาสตรที่ 3  แผนงานที่  ๓.2  แผนงานเคหะและชุมชน  รวม 9 โครงการ
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     (๔.๑)  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการทองถิ่นรักษการอาน

(น.165)

คาใชจายอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อ

ถอน คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที ่คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

30,000       เทศบาล

ตําบล

นาดี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน

ประจําป 

(น.166)

คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที ่คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

20,000       ศพด.

ทุกแหง

ในต.นาดี

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการวันเด็กแหงชาติ

(น.166)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน คาใชจาย

ในการตกแตงและจัดสถานที ่คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่

จําเปน ฯลฯ

50,000       เทศบาล

ตําบล

นาดี

กอง

การศึกษาฯ

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

4.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต , 4.2 กลยุทธสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางสันติสุข

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่
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     (๔.๑)  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

4.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต , 4.2 กลยุทธสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางสันติสุข

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

4 โครงการอบรมแกนนําเยาวชนตําบลนาดี

(น.167)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปดและปด

การฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา

ยานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คากระเปาหรือ

สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาปาย

ประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

30,000       เทศบาล

ตําบล

นาดี

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (หลักสูตร การ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา2566-2570)

(น.167)

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปดและ

ปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา

ยานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คากระเปาหรือ

สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาปาย

ประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

30,000       ศพด. กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (หลักสูตร การ

ประเมินตนเอง SAR)(น.168)

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปดและ

ปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา

ยานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คากระเปาหรือ

สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาปาย

ประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

30,000       ศพด. กอง

การศึกษาฯ
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     (๔.๑)  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

4.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต , 4.2 กลยุทธสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางสันติสุข

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

7 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน

คาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน (อุด

หนุนร.ร.สังกัด สพฐ. ทุกแหงในเขต

เทศบาลตําบลนาด)ี)

(น.172)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จํานวน5

โรงเรียน 

3,507,000  (สพฐ.)

จํานวน5

โรงเรียน 

กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการนาดีฟารมสคูลโรงเรียนบานนาดี

คายสวางวิทยา  (อุดหนุน รร.บานนาดี

คายสวางวิทยา)

(น.172)

เพื่อเปนคาใชจายโครงการนาดีฟารมสคูลโรงเรียนบานนาดีคาย

สวางวิทยา (อุดหนุน รร.บานนาดีคายสวางวิทยา) 

30,000       รร.นาดี กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการปุยหมักชีวภาพ (อุดหนุน รร.บาน

เซินราษฎรเกษมศร)ี

(น.173)

เพื่อเปนคาใชจายโครงการปุยหมักชีวภาพ (อุดหนุน รร.บานเซิน

ราษฎรเกษมศร)ี

20,000        รร.บาน

เซิน

ราษฎร

เกษมศรี

กอง

การศึกษาฯ
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     (๔.๑)  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

4.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต , 4.2 กลยุทธสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางสันติสุข

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

10 โครงการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียน (อุดหนุน รร.บานเซิน

ราษฎรเกษมศร)ี

(น.173)

 เพื่อเปนคาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียน(อุดหนุน รร.บานเซินราษฎรเกษมศร)ี

15,000        รร.บาน

เซิน

ราษฎร

เกษมศรี

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการเลี้ยงปลารวมในบอดิน

(อุดหนุน รร.บานโนนสําราญ)

(น.173)

 เพื่อเปนคาใชจายโครงการเลี้ยงปลารวมในบอดิน(อุดหนุน รร.

บานโนนสําราญ)

20,000        รร.บาน

โนน

สําราญ

กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

(อุดหนุน รร.บานโนนงามวิทยา)

(น.174)

 เพื่อเปนคาใชจายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

(อุดหนุน รร.บานโนนงามวิทยา)

20,000       รร.บาน

โนนงาม

วิทยา

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบาน

วิจิตรพัฒนา(อุดหนุน รร.บานวิจิตรพัฒนา)

(น.174)

 เพื่อเปนคาใชจายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานวิจิตร

พัฒนา(อุดหนุน รร.บานวิจิตรพัฒนา)

20,000       รร.บาน

วิจิตร

พัฒนา

กอง

การศึกษาฯ
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     (๔.๑)  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

4.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต , 4.2 กลยุทธสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางสันติสุข

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

14 โครงการแขงขันกีฬาปฐมวัย

(น.175)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น

ที่จําเปน ฯลฯ

20,000       ศพด.

ทุกแหง

ในต.นาดี

กอง

การศึกษาฯ

15 โครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย

(น.176)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่

จําเปน ฯลฯ

40,000       ศพด.

ทุกแหง

ในต.นาดี

กอง

การศึกษาฯ

16 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

(น.176)

   เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

81,700       ศพด.

ทุกแหง

ในต.นาดี

กอง

การศึกษาฯ
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     (๔.๑)  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

4.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต , 4.2 กลยุทธสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางสันติสุข

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

17 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 

(คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

(น.177)

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

323,000     ศพด.

ทุกแหง

ในต.นาดี

กอง

การศึกษาฯ

18 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 

(จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน)

(น.177)

   เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา (จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน) 

57,000       ศพด.

ทุกแหง

ในต.นาดี

กอง

การศึกษาฯ

19 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 

(จัดซื้อหนังสือเรียน)

(น.177)

   เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา (จัดซื้อหนังสือเรียน)

38,000       ศพด.

ทุกแหง

ในต.นาดี

กอง

การศึกษาฯ

20 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 

(จัดซื้ออุปกรณการเรียน)

(น.178)

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา (จัดซื้ออุปกรณการเรียน) 

38,000       ศพด.

ทุกแหง

ในต.นาดี

กอง

การศึกษาฯ

4,419,700  บาทยุทธศาสตรที่ 4  แผนงานที่  ๔.๑  แผนงานการศึกษา  รวม 20  โครงการ
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          (๔.2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสงเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน

ตําบลนาดี

(น.197)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปายประชาสัมพันธ 

คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

50,000     ตําบล

นาดี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชจังหวัดหนองบัวลําภ"ู

(น.198)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปายประชาสัมพันธ 

คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

30,000       จังหวัด

หนองบัว

ลําภู

สํานักปลัด

๓  โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

(น.201)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปายประชาสัมพันธ 

คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

30,000       เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัด

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

4.3 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , 4.4 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น

4.5 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกายและสามารถพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศทางกีฬา

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่
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          (๔.2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

4.3 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , 4.4 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น

4.5 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกายและสามารถพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศทางกีฬา

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

๔  โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมงาน

ประเพณีบุญขาวจี่ใหญ

(น.199)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปายประชาสัมพันธ 

คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

70,000       วัดถ้ํา

สุวรรณฯ

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการงานประเพณีทอดเทียนพรรษา

ตําบลนาดี

(น.198)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปายประชาสัมพันธ 

คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

70,000     ตําบล

นาดี

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการงานประเพณีลอยกระทง

(น.199)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปายประชาสัมพันธ 

คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ คารางวัลประกวดนางนพมาศ และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ 

70,000    ตําบล

นาดี

กอง

การศึกษาฯ
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          (๔.2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

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

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๔. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

4.3 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , 4.4 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น

4.5 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกายและสามารถพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศทางกีฬา

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

ที่

7 โครงการงานสรงน้ําหลวงปูใหญวัดพระธาตุ

เวฬุวัน

(น.200)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปายประชาสัมพันธ 

คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

40,000     หมูที่ 8 กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการบุญบั้งไฟ

(น.200)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปายประชาสัมพันธ 

คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

300,000   ตําบล

นาดี

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปดและปด

การฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ 

คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ

เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาปายประชาสัมพันธ และ

รายจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

50,000     ตําบล

นาดี

กอง

การศึกษาฯ

710,000     บาทยุทธศาสตรที่ 4  แผนงานที่  ๔.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 9  โครงการ
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            (5.1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝกอบรมการจักสานเสนใยพลาสติก

(น.195)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คายานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คา

กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

คาปายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

20,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

2 โครงการศึกษาดูงานอาชีพตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

(น.196)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คายานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คา

กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

คาปายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

30,000         สถานที่

ศึกษาดู

งาน

สํานักปลัดฯ

50,000         บาท

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

5.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

5.1 กลยุทธสงเสริมการเรียนรูการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.4 กลยุทธสงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 5  แผนงานที่  5.1   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  รวม 2  โครงการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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     (๖.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการเสริมสรางความรูดานการปองกัน

และตอตานการทุจริต

(น.136)

จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเสริมสรางความรูดาน

การปองกันและตอตานการทุจริต เชน คาพิธีเปดคาอาหาร 

อาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสารวัสดุอุปกรณ  

ฯลฯ

20,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

(น.137)

จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม เชน คาพิธีเปด คาอาหารอาหารวาง  คาพาหนะ 

คาวิทยากร คาเอกสารวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

30,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติตามพระราชดําริฯ

(น.135)

จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

(ร.9), (ร.10)

20,000         ตําบลนาดี สํานักปลัดฯ

๔ โครงการศาสตรพระราชา

(น.136)

เปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการศาสตรพระราชา เชน 

คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดิ่ม คาพาหนะ คา

วิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการทํา

โรงเรือน คาเมล็ดพันธุ คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ

25,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

ที่

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน  ,6.2 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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     (๖.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน  ,6.2 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

๕ โครงการกําจัดผักตบชวา

(น.134)

จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการกําจัดผักตบชวาเชน คา

พิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

30,000         ตําบลนาดี สํานักปลัดฯ

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

องคกร (OD)

(น.136)

จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯเชน คาพิธีเปด 

คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

30,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

๗ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

(น.135)

จายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  คาจัดสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯรวมไปถึง

การจัดประชุม/อบรมใหความรูใหแก กปน. ฯลฯ

10,000         ตําบลนาดี สํานักปลัดฯ

๘ โครงการฝกอบรมการใชงาน Line Official 

เทศบาลตําบลนาดี

(น.135)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คายานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คา

กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาปายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ

10,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ
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     (๖.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน  ,6.2 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

๙ โครงการกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริต

ภาครัฐ

(น.134)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน 

คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที ่คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

10,000         ตําบลนาดี สํานักปลัดฯ

๑๐ โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา

ทองถิ่นระดับตําบล

(น.144)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คายานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คา

กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาปายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ 

30,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

สํานักปลัดฯ

๑๑ โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

ตําบลนาดีและพัฒนาผูนําชุมชน

(น.145)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําเวทีประชาคม  

เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ เพื่อแสวงหาขอมูลเพื่อการจัดทํา

แผนหมูบาน/ชุมชนและพัฒนาผูนําชุมชน

70,000         ม.๑-๑๓ สํานักปลัดฯ
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     (๖.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน  ,6.2 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

๑๒ โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและ

ใหบริการชําระภาษีนอกสถานที่

(น.150)

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน 

คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที ่คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

30,000         ม.๑-๑๓ กองคลัง

13 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

(น.151)

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน 

คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที ่คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

100,000       ตําบล

นาดี

กองคลัง
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     (๖.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน  ,6.2 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

14 โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

บันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินพรอม

รายละเอียดประกอบงบประมาณ(น.151)

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ  เชน คาพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คายานพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คา

กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาปายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่จําเปน 

ฯลฯ  

50,000         เทศบาล

ตําบล

นาดี

กองคลัง

465,000       บาทยุทธศาสตรที่ 6  แผนงานที่  ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม 14  โครงการ



47

     (๖.2)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการสํารวจขอมูลถนน เพื่อจัดทํา/

ปรับปรุงแผนที่ถนนในเขตเทศบาลตําบลนาดี

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธงาน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน 

คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที ่คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 

20,000         ตําบลนาดี กองชางฯ

20,000         บาท

 แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน

ที่
พ.ศ. ๒๕66

ยุทธศาสตรที่ 6  แผนงานที่  ๖.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 1  โครงการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕65
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สวนท่ี 3  
1. ผด.01 (ของ ผด.02/1) 

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2566 ของเทศบาลตําบลนาดี 

2. ผด.02/1 
ครุภัณฑและงบประมาณประจําปงบประมาณ 2566  
แยกตามแผนงานของเทศบาลตําบลนาดี 

 
 
 
 



จํานวนครุภัณฑ

ที่จัดซื้อ(รายการ)

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน หนา 50 1 2,000,000         สํานักปลัดฯ

2.1 แผนงานการศึกษา หนา 51 2 95,000             กองการศึกษาฯ

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน หนา 52 1 169,700           สํานักปลัดฯ

4.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 53 1 320,000           สํานักปลัดฯ

5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน หนา 54 1 18,700             สํานักปลัดฯ

6.1 แผนงานการศึกษา หนา 55 1 1,964,105         กองการศึกษาฯ

7                      4,567,505     

49

         1. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รวม

         2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

         3. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

        4. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

        5. ประเภทครุภัณฑอื่น

        6. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว

แบบ ผด. 01 (ของผ.02/1)

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

ครุภัณฑ/แผนงาน จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ
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     (1.1)  แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รถยนตดับเพลิง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

 - ขนาดเล็ก ตัวรถชนิด 4 ลอ 

 - เปนรถยนตปคอัพตรวจการณดับเพลิง

 - เปนรถยนตกระบะตอนเดียว

 - เครื่องยนตดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ

            ฯลฯ

2,000,000  เทศบาล

ตําบลนาดี

สํานักปลัดฯ

2,000,000    บาทแผนงานที่   1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 1  รายการ

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

ประเภทครุภัณฑ
1. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
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     (2.1)  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

ชนิดแขวน

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 

42,500 บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 2564 

85,000       เทศบาล

ตําบลนาดี

กองการศึกษาฯ

2 โตะคอมพิวเตอร ขนาด 80x60 cm. จํานวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท 10,000       เทศบาล

ตําบลนาดี

กองการศึกษาฯ

95,000         บาท

 แบบ ผด. 02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

แผนงานที่  2.1  แผนงานการศึกษา  รวม 2  รายการ

ประเภทครุภัณฑ

ที่
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     (3.1) แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องออกกําลังกาย เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 5 รายการ 

เพื่อติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ/สวนสุขภาพเทศบาล

ตําบลนาดีประจําหมูบาน  รายละเอียดดังนี้

1. เครื่องบริหารแขนขา จํานวน 2 ชุดๆละ 23,600 

บาท

2. เครื่องบริหารไหล ขอเขา แบบดึงน้ําหนัก  จํานวน 

2 ชุดๆละ 29,600 บาท

3. เครื่องบริหารแขนขาแนวราบ  จํานวน 1 ชุดๆละ 

22,600 บาท

4. เครื่องบริหารเอวเดี่ยว  จํานวน 1 ชุดๆละ 

19,100 บาท

ขนาดไมนอยกวา  60 x80 x 120 ซม.

5. เครื่องดึงน้ําหนักบริหารหนาทอง  จํานวน 1 ชุดๆ

ละ 21,600 บาท

169,700     ตําบลนาดี สํานักปลัดฯ

169,700       บาท

 แบบ ผด. 02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

ประเภทครุภัณฑ
3. ประเภทครุภัณฑกีฬา

แผนงานที่   3.1  แผนงานเคหะและชุมชน  รวม 1  รายการ

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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     (4.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โคมไฟฟาสองสวางพรอมเสา

ระบบโซลาเซลล

งานติดตั้งชุดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย โซลาเซล 

สูง 5.50 เมตร โคมหลอดไฟขนาด 1,000 วัตต  

ฯลฯ พรอมติดตั้ง จํานวน 16 ตนๆ 20,000 บาท 

เพื่อติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตําบลนาดี

320,000     ตําบลนาดี กองชาง

320,000       บาท

 แบบ ผด. 02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

ประเภทครุภัณฑ
4. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

แผนงานที่   4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 1  รายการ

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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     (5.1)  แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑดานการปองกันและควบคุม

ไฟปา

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2566)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนภารกิจดานการปองกัน

และควบคุมไฟปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู

18,700       เทศบาล

ตําบลนาดี

สํานักปลัดฯ

18,700         บาทแผนงานที่   5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 1  รายการ

6.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

 แบบ ผด. 02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

ประเภทครุภัณฑ
5. ประเภทครุภัณฑอื่น
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     (6.1)  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อาหารเสริม(นม)  เพื่อจายเปนเพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับนักเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนาดีและ

นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ 

1,964,105  เทศบาล

ตําบลนาดี

สํานักปลัดฯ

1,964,105    บาท

 แบบ ผด. 02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

ประเภทวัสดุ
6. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว

แผนงานที่   6.1   แผนงานการศึกษา รวม 1  รายการ

4.1 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต , 4.2 กลยุทธสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางสันติสุข

ที่ วัสดุ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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สวนที่ 4  

 
ภาคผนวก 

ขอมูลแผนงาน/โครงการจากหนวยงานอื่น 

ในปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2566 
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