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สวนที่  1 
1. บทนํา 

********************** 
  ตามท่ีเทศบาลตําบลนาดี ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาล ซ่ึงไดเปนแนวทาง
ทิศทางในการพัฒนาไวแลวนั้น  ในการนี้ไดกําหนดพันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาอําเภอ และไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยกําหนดรายละเอียด  แผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม  ในแตละปซ่ึงมีเปาหมายชัดเจน มีความพรอมสามารถปฏิบัติไดทันที 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน   ท
องถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ท่ีขอ 26,27 
กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป 2564  ทําใหแนว
ทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นของเทศบาลตําบลนาดีมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

  ในการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาดี  ไดนําแผนงาน/โครงการ            
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาดี ประจําปงบประมาณ 
2564  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 2564 ของเทศบาลตําบลนาดี 

2. ผด.02 
โครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564
แยกตามแผนงาน 
ของเทศบาลตําบลนาดี 

 
 
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

๑.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

๑.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 10.31 150,000 1.27 สํานักปลัด

1.2  แผนงานการเกษตร 2 2.06 944,000 7.98 สํานักปลัด

รวม 12 12.37 1,094,000 9.24
2.  ยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของ
ชุมชน และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.19 160,000 1.35 สํานักปลัด

2.2  แผนงานสาธารณสุข 6 6.19 248,450 2.10 สํานักปลัด

2.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 4.12 120,000 1.01 สํานักปลัด

รวม 16 16.49 528,450 4.47

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนงบประมาณ

5

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564

แบบ ผด. 01

หนวยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด
3.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 14 14.43 4,951,000 41.84 กองชาง

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 9.28 2,202,600 18.61 กองชาง

รวม 23 23.71 7,153,600 60.45
4.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

๔.๑  แผนงานการศึกษา 17 17.53 871,000 7.36 การศึกษาฯ

๔.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 9.28 520,000 4.39 การศึกษาฯ

รวม 26 26.80 1,391,000 11.75

แบบ ผด. 01
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด
5.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

๕.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 5.15 130,000 1.10 สํานักปลัด

รวม 5 5.15 130,000 1.10
6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมที่ดี
๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 11.34 1,350,000 11.41 สํานักปลัด

6.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 4.12 186,800 1.58 สํานักปลัด

รวม 15 15.46 1,536,800 12.99
รวมทั้งหมด 97 100.00 11,833,850 100.00

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

7

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู



8

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการสงเสริมการถายทอดภูมิ - จายเปนคาดําเนินการจัดอบรมพัฒนา  สงเสริม 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด
ปญญาทองถิ่น (เรื่องปาชุมชน) ความรูหลักสูตรการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
(น.202) เชน  คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ  

คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ ในการจัด
โครงการ ฯลฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง - จายเปนคาดําเนินการจัดกิจกรรม  การปรับปรุง 10,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด
(น.198) ภูมิทัศนสองขางทาง เชน คาพิธีเปด คาอาหารวาง

อาหาร คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ น้ํามันเชื้อเพลิง  ในการจัดโครงการ ฯลฯ 

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช - จายเปนคาดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด
(น.201) พันธุกรรมพืช เชน คาพิธีเปด  คาอาหารกลางวัน

อาหารวาง  คาพาหนะ  คาวิทยากร  คาเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ  คาพันธุพืช ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม

๔ โครงการ "รักน้ํา รักปา รักแผนดิน" - จายเปนคาดําเนินการจัดโครงการ "รักน้ํา รักปา รัก 5,000           ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด
(น.198) แผนดิน"  เชน  คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง     

คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ในการอบรมหรือจัดกิจกรรม

5 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ - จายเปนคาดําเนินการจัดโครงการปลูกปา 5,000           ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด

(น.203) เชน  คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะ   

คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 

ในการอบรมหรือจัดกิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

๑.  ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

     ๑.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.๒๕63

 แบบ ผด. 02

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. ๒๕64
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

๑.  ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

     ๑.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.๒๕63

 แบบ ผด. 02

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. ๒๕64

6 โครงการสงเสริมใหความรูเรื่องขยะ - จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการสงเสริม 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด

และการคัดแยกขยะ ใหความรูเรื่องขยะและการคัดแยกขยะ เชน คาพิธี

(น.201) เปด คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะ คาวิทยากร    ฯลฯ

7 โครงการอบรมการทําปุยหมักอินทรีย - จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการทําปุย 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด

(น.202) หมักอินทรียจากขยะ เชน คาพิธีเปด คาอาหาร

อาหารวาง  คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร    

วัสดุอุปกรณ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

๘ โครงการสงเสริมธนาคารขยะรีไซเคิล - จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการสงเสริม 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด

(น.200) ธนาคารขยะรีไซเคิล  เชน คาพิธีเปด คาอาหาร

อาหารวาง  คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร    

วัสดุอุปกรณ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

๙ โครงการวันตนไมประจําปของชาติ - จายเปนคาดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันตนไม 10,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด

(น.200) ประจําปของชาติ เชน คาพิธีเปด คาอาหารกลางวัน

อาหารวาง  คาพาหนะ  คาวิทยากร  คาเอกสาร

คาวัสดุอุปกรณ  คาพันธุพืช ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม

๑๐ โครงการอบรมการกําจัดน้ําเสียใน จายเปนคาดําเนินการจัดอบรมการกําจัดน้ําเสียใน 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด

ชุมชน ชุมชน  เชน  คาพิธีเปด  คาอาหาร  อาหารวาง /กองชาง

(น.199) คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

ในการอบรมหรือจัดกิจกรรม

150,000       บาทยุทธศาสตรที่ 1  แผนงานที่ ๑.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม  10   โครงการ 



10

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการกอสรางฝายน้ําลน ท 4 - 01 383,000       ม.13 กองชาง

 แบบ มข.2527 (ลําหวยโคโล)  
 หมูที่ 13  บานแสงอรุณ
(น.217)

๒ โครงการกอสรางฝายน้ําลน ท 4-01  - สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขางสูง 3.00 เมตร 561,000       ม.11 กองชาง
แบบ มข.2527 หวยมะเฮ็น    กวาง 15.00 เมตร  ฯลฯ

หมูที่ 11 บานนาดีสอง
(น.218)

944,000       บาทยุทธศาสตรที่ 1  แผนงานที่  1.2  แผนงานการเกษตร  รวม 2 โครงการ

     1.2  แผนงานการเกษตร

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

 - สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังฝายสูง 2.50 เมตร 

กวาง 10.00 เมตร ฯลฯ

๑.  ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการจัดงานวัน อปพร. - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวัน อปพร 50,000         ทต.นาดี สํานักปลัดฯ
(น.164) ประจําป พ.ศ.๒๕64  ในวันที่ ๒๒ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕64 

๒ โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง - จายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคชวงปใหม/ 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ
เทศกาลปใหม-สงกรานต สงกรานต เชน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
(น.165)

3 โครงการอบรมใหความรูการปองกันภัย - จายเปนคาใชจายตามโครงการฯ 20,000         ทต.นาดี สํานักปลัดฯ
จากการใชแกสหุงตมในครัวเรือน เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ  
(น.164) คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

4 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ - จายเปนคาใชจายตามโครงการฯ 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ
อัคคีภัยในสถานศึกษา เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ  
(น.165) คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

๕ โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ - จายเปนคาใชจายตามโครงการฯ 20,000         ทต.นาดี สํานักปลัดฯ
สาธารณภัย เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ  
(น.165) คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

6 โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทา - จายเปนคาใชจายตามโครงการฯ 30,000         ทต.นาดี สํานักปลัดฯ
สาธารภัยใหกับอปพร. เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ  
(น.164) คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

160,000       บาทยุทธศาสตรที่ 2  แผนงานที่  2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม 6 โครงการ

 แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

2.  ภายใตยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน
     2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการอบรมการใชอุปกรณกูชีพ - จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมการใช 20,000         ทต.นาดี สํานักปลัดฯ

(น.186) อุปกรณกูชีพ และกิจกรรมตางๆ เชน คาพิธีเปด 

คาอาหาร คาอาหารวาง คาพาหนะ  คาวิทยากร

คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

2 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา - จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการปองกัน 80,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ

(น.185) โรคพิษสนัขบา และกิจกรรมตางๆ เชน คาพิธีเปด 

คาอาหาร คาอาหารวาง คาพาหนะ  คาวิทยากร

คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

3 คาขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค สําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 42,450         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ

(น.185) ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา

4 คาปรับสภาพแวดลอมคนพิการ การปรับสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยสําหรับคน 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ

(น.185) พิการใหมีศักยภาพและสมรรถนะดี 

ทางเดินในบานและนอกบานหรือรอบ ๆ ตัวบาน

2.  ภายใตยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน
     2.2  แผนงานสาธารณสุข

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

 แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

2.  ภายใตยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน
     2.2  แผนงานสาธารณสุข

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

 แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

5 คาสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว สํารวจจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครง 6,000           ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ

ปลอดโรค การสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

(น.186)

6 โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข - เพื่อสนับสนุนใหคณะกรรมการหมูบาน ทั้ง 13 หมูบาน  260,000       ม.๑-ม.๑๓ คณะกรรมการ

(อุดหนุน กม.ทั้ง 13 หมูบาน) จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการตามพระราช หมูบาน ทั้ง

(น.187) ดําริดานสาธารณสุข เชน คาพิธีเปด คาอาหาร 13 หมูบาน

คาอาหารวาง  คาพาหนะ  คาวิทยากร คาเอกสาร

วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ในการอบรม

428,450       บาทยุทธศาสตรที่ 2  แผนงานที่  2.2  แผนงานสาธารณสุข  รวม 6 โครงการ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ - จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการสง 50,000         ทต.นาดี สํานักปลัดฯ

เด็ก เยาวชน ประชาชน เสริมสุขภาพจิตในผูสูงอายุ และกิจกรรมตางๆ 

(น.200) เชน  คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ

คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 

2 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพกลุม - จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการสงเสริม 10,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัดฯ

ผูนําสตรี อาชีพกลุมผูนําสตรี และกิจกรรมตางๆ

(น.203) เชน คาพิธีเปด คาอาหาร คาอาหารวาง  คาพาหนะ

คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ในการอบรม

3 โครงการปองกันและแกไขปญหา - เพื่อเปนการสนับสนุนศูนยอํานวยการปองกันและ 40,000         จ.นภ. ศอ.ปส.จ.นภ.
ยาเสพติด (อุดหนุน ศอ.ปส.จ.นภ.) ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู (ศอ.ปส.จ.นภ.)
(น.204)

๔ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จายเปนคาดําเนินการตางๆ เชน  คาพิธีเปด 20,000         ม.๑-ม.๑๓ สํานักปลัด

(น.199) คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร

วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ในการอบรมหรือจัดกิจกรรม

120,000       บาทยุทธศาสตรที่ 2  แผนงานที่  2.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  รวม 4 โครงการ

2.  ภายใตยุทธศาสตร ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

     2.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

 แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน - ขนาดความจุน้ําไมนอยกวา 10 ลบ.ม ถังไฟเบอรกลาส 520,000      ม.2 กองชาง

(แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.  4 ลูก พรอมขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 "
ถังไฟเบอรกลาส 4 ลูก) หมูที2่ บานโนนงาม  ใชทอ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไมนอยกวา 60.00 เมตร
(น.188) ฯลฯ

2 โครงการปรับปรุงระบบทอเมนตประปา -  งานขุดวางทอ PVC ใหม  ขนาด 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว  465,000      ม.7  กฟภ.

ภายในหมูบาน หมูที่ 7 บานราษฎรเกษมศรี พรอมวาลวปดเปดจุดเปาลาง ฯลฯ
(น.188)

๓ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมเสาแรงต่ํา - ติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอมอุปกรณ ภายในหมูบาน 75,000        ม.10  กฟภ.

สายจากนาพอสม ถึง นาพอรักษ หมูที่ 10 หมูที่ 11 ซอยกาชาด 4 จุด ซอยภูหมี 5 จุด 
บานวิจิตรพัฒนา (อุดหนุน กฟภ.) ไปบานโนนสําราญาหวยมะเฮ็น 3 จุด รวม 12 จุด

(น.189)

๔ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมเสาแรงต่ํา - ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟา ไฟฟาแรงต่ําประมาณ 105,000      ม.2  กฟภ.

สายจากบานพอบุญหนัก ไปทางบานอาจารย จํานวน 14 ตน ฯลฯ
ทเนตร ศรีจันทร หมูที่ 2 บานโนนงาม
 (อุดหนุน กฟภ.)  (น.189)

๕ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ถนนสายไป - ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 67,000        ม.7  กฟภ.
บานโนนอุดม หมูที่ 7 บานราษฎรเกษมศรี ประมาณจํานวน 9 ตน ฯลฯ
 (อุดหนุน กฟภ.)  (น.190)

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓.  ภายใตยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓.  ภายใตยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

๖ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา - ขยายเขตไฟฟาแรงสูงและแรงต่ําพรอมหมอแปลง ฯลฯ  211,000      ม.5  กฟภ.

พรอมหมอแปลง ถนนสายบานวิจิตรพัฒนา ถนนสายบานวิจิตรพัฒนาไปภูสีเสียด ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
ไปภูสีเสียด หมูที่ 5 บานวิจิตรพัฒนา
 (อุดหนุน กฟภ.) (น.190)

๗ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมชนิด - บล็อกคอนเวิรสขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ฯลฯ  153,000      ม.10 กองชาง

ชองเดียว (บล็อกคอนเวิรส) ขางสระ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทช.  .

 หนองหวา หมูที่ 10 บานวิจิตรพัฒนาสอง แบบทอลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดชองเดียว 

(น.191)

8 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 x 1.00  เมตร และบอพัก  274,000      ม.10 กองชาง

ปากลิ้นราง ชั้น 3 ถนนสายบานวิจิตรพัฒนา คสล. ขนาด 1.20 x 1.20  เมตร จํานวน 8 บอ 

ไปบานบนศรีวิไล หมูที1่0 บานวิจิตรพัฒนาสอง รวมความยาว 85.00 เมตร ฯลฯ 

(น.191)

9 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร 497,000      ม.4 กองชาง

ปากลิ้นราง ชั้น 3 พรอม ขยายผิวจราจร  และบอพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบานโนนสําราญ จํานวน 28 บอ รวมความยาว 247.00 เมตร 

บานพอนิคม ไป ม.12 ) หมูที่ 4 บานโนนสําราญ พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00 เมตร  

(น.192) ทางยาว 224.60 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ฯลฯ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
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ค.
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ย.

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓.  ภายใตยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

๑๐ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.  - ชวงที ่1) งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง  600,000      ม.3 กองชาง
ปากลิ้นราง ชั้น 3 พรอม ขยายผิวจราจร ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  เมตร และ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานพอบุญมา บอพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80  เมตร จํานวน 30 บอ
ถึงพอถาวร บุญประจันทร) หมูที่ 3 บานเซิน  รวมความยาว 276.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต
 (น.193)  กวาง 1.30  เมตร  ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 - ชวงที ่2) งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. 
ปากลิ้นราง ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  
เมตร และบอพัก คสล. ขนาด  0.80 x  0.80  เมตร 
จํานวน 2 บอ รวมความยาว 15.00 เมตร และขยายผิว
จราจรคอนกรีต กวาง 1.30  เมตร ยาว 17.90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ฯลฯ

๑๑ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.  - ชวงที ่1) งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง  712,000      ม.6 กองชาง

ปากลิ้นราง ชั้น 3 พรอม ขยายผิวจราจร ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00  เมตร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานพอสนอง และบอพัก คสล. ขนาด0.80x0.80เมตร จํานวน 14 บอ 

นามลี ซอย5 รอบบาน เชื่อม หมูที่ 8 ) รวมความยาว 143.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต

 หมูที่ 6 บานคายสวาง (น.194)  กวาง 0.80  เมตร ยาว 132.80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชวงที ่2) งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง 
ชั้น3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร และบอพัก
 คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 31 บอ
รวมความยาว 285.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต
กวาง0.80เมตร ยาว260.20เมตร หนา0.15 เมตร  ฯลฯ 
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓.  ภายใตยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

๑๒ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.  - ชวงที ่1) งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. 600,000      ม.8 กองชาง
ปากลิ้นราง ชั้น 3 พรอมขยายผิวจราจร ปากลิ้นราง ชั้น3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40x1.00เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบานนาดี ไป  และบอพัก คสล. ขนาด  0.80 x  0.80  เมตร 
 บานวิจิตรพัฒนา หนาบานแมกองหนุน  จํานวน 9 บอ รวมความยาว 85.00 เมตร 
แดงนา) หมูที่ 8 บานคายสวางพัฒนา  - ชวงที ่2) งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง 

(น.195) ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร และ

 บอพัก คสล.  ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 26 บอ
รวมความยาว 250.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต
 กวาง 0.80 ม.ยาว 229.20 ม. หนา 0.15 เมตร ฯลฯ 

๑๓ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.  - ชวงที ่1) งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง
ปากลิ้นราง ชั้น 3 และบอพัก พรอมขยาย  ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  เมตร 602,000      ม.1 กองชาง

ผิวจราจร คสล. (ถนนสายกลางบาน-บาน  และบอพัก คสล. ขนาด0.80x1.00เมตร จํานวน 13 บอ 
หนองบัวนอย) หมูที่ 1 บานนาดี รวมความยาว 127.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต

(น.196)  กวาง 1.00  เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 - ชวงที ่2) งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง 
ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  เมตร 
และบอพัก คสล. ขนาด 0.80x1.00เมตร จํานวน 25 บอ
รวมความยาว 243.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต
 กวาง 0.80  เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 - ชวงที ่3) งานกอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีต 

กวาง 0.80  เมตร ยาว 85.00 เมตร  ฯลฯ 
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
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.
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ค.
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ค.

ก.
ย.

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๓.  ภายใตยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

๑๔ โครงการงานวางทอระบายน้ํา คสล.  - งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง  70,000        ม.7 กองชาง
ปากลิ้นราง ชั้น 3  พรอม ขยายผิวจราจร ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  เมตร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนาวัด และบอพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 4 บอ 
โพธิ์ทองบานพอสุระศักดิ)์ หมูที่ 7 รวมความยาว 39.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต 
 บานราษฎรเกมษศรี กวาง 0.80  เมตร ยาว 35.80 เมตร หนา 0.15 เมตร  

(น.197) ฯลฯ

4,951,000   บาทยุทธศาสตรที่ 3  แผนงานที่  ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  รวม 14 โครงการ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.
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ค.
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ค.
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ย.

๑  - ขนาดอาคารกวาง 6.00 เมตร  ความยาว  8.00 เมตร  384,000      ม.9 กองชาง

ฯลฯ

(น.213)

2 216,000      ม.9 กองชาง

(น.214)

๓ 115,000      ม.4 กองชาง

(น.214)

๔ 159,000      ม.12 กองชางโครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบผิว 

Asphaltic Concrete (ซอยสารวัตรบุญถึง

ถนนสุขาภิบาลสุวรรณคูหา–นาด)ี หมูที่ 12 

บานศรีสําราญ (น.215)

 - งานเคลือบผิวทางแอสฟลสติกท เคลือบหนา 

0.05 เมตร  ขนาดผิวทางกวาง 4.00 เมตร 

ระยะทางรวม 120.00 เมตร มีพื้นที่ผิวทางไมนอยกวา 

480.00 ตร.ม.ฯลฯ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(แยกยวงพันธุปลาไปฉางขาว)  หมูที่  9 บาน

เซินนอย

 - ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ความยาว 95.00 

เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไมนอยกวา 

380.00  ตร.ม. ฯลฯ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายบานโนนสําราญ ไป บานนาไก)  

หมูที่ 4 บานโนนสําราญ

 - ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ความยาว 50.00 

เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไมนอยกวา 

200.00 ตร.ม. ฯลฯ

๓.  ภายใตยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๓.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

โครงการกอสรางศาลาประชาคมประจํา

หมูบาน หมูที่  9 บานเซินนอย
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
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.
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ย.

๓.  ภายใตยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๓.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

๕ 411,000      ม.12 กองชาง

๖ 217,000      ม.13 กองชาง

๗ 389,000      ม.5 กองชาง

๘  - ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,100.00 เมตร  ฯลฯ 132,000      ม.3 กองชาง

๙  - ถนนกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,200.00 เมตร ฯลฯ 179,600      ม.13 กองชาง

2,202,600   บาท

โครงการกอสรางเทลาน คสล. หนาศาลา

ประชาคมหมูบานหมูที่ 5 บานวิจิตรพัฒนา

(น.216)

 - ปริมาณงานเทคอนกรีต ขนาดพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

965 ตร.ม. ตามสภาพบริเวณพื้นที่  ฯลฯ

โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบผิวทาง  

Asphaltic concrete  (ถนนภายใน

หมูบาน สายดอนปูตา) หมูที่ 12 

บานศรีสําราญ (น.215)

 - งานเคลือบผิวทางแอสฟลสติกท  เคลือบหนา 0.05  

เมตร  ขนาดผิวทางกวาง  4.00  เมตร  ระยะทางรวม  

314.00  เมตร  มีพื้นที่ผิวทางไมนอยกวา  

1,256  ตร.ม. ฯลฯ

โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบผิวทาง 

Asphaltic concrete ถนนสายแยกถนนทาง

หลวงชนบท4020 เขาภายในหมูบาน หมูที่ 

13  บานแสงอรุณ (น.216)

 - ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร

ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ 3  แผนงานที่  ๓.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 9  โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บานแสงอรุณ 

ม.13 (สายเชื่อมบานคายสวางพัฒนา)

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บานเซิน 

ม.3 (เชื่อมบานนาดีสอง สายภูหม)ี 

(น.216)
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา  - งานไฟฟาและงานฝาเพดาน ฯลฯ  70,000       ศพด. กองการ
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนงาม บาน ศึกษาฯ
(น.179) โนนงาม

2 โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนา  - งานรื้อถอนอาคารโรงครัวเดิม งานปรับปรุงโครงหลังคา ฯลฯ  50,000       ศพด. กองการ
เด็กเล็กบานวิจิตรพัฒนา บานวิจิตร ศึกษาฯ
(น.179) พัฒนา

3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย  - งานรื้อถอนอาคารโรงครัวเดิม งานปรับปรุงโครงหลังคา ฯลฯ  150,000     ศพด. กองการ
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเซินราษฎร ชุมชน ศึกษาฯ
เกษมศรีวัดโพธิ์ทอง เซินราษฎร

(น.180) เกษมศรีฯ

๔ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ - จายเปนคายใชจายจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 50,000       ทต.นาดี กองการ
(น.170) เชน คารางวัลการแสดง คาพิธีเปดงาน คาของรางวัล ศึกษาฯ

และวัสดุอุปกรณในการจัดงาน ฯลฯ

5 อบรมการจัดทํารายงานการประเมิน เพื่อจายเปนคาโครงการอบรมการจัดทํารายงานการประเมิน 20,000       ทต.นาดี กองการ
ตนเองประจําป SAR ตนเองประจําป SAR เชน  คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง ศึกษาฯ
(น.170) คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ 

ในการอบรม ฯลฯ

6 สื่อการเรียนการสอน เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 306,000     ศพด. กองการ
(น.170)  สื่อการเรียนการสอนรายหัวเด็ก คาจัดการเรียนการสอน ทุกแหง ศึกษาฯ

สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในต.นาดี

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๔.  ภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
     ๔.๑  แผนงานการศึกษา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
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ก.
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ม.ี
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เม
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 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๔.  ภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
     ๔.๑  แผนงานการศึกษา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

7 อุดหนุนโครงการจัดแขงขันกีฬา -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 30,000       รร.บานวิจิตรฯ รร.บานวิจิตรฯ
เครือขายการศึกษา การศึกษาของโรงเรียนบานวิจิตรพัฒนา
(น.181) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

๘ อุดหนุนโครงการอบรมการเพาะเห็ด -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 10,000       รร.บานนาดี รร.บานนาดี
โคลนนอย การศึกษาของโรงเรียนบานนาดี
(น.182) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

9 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 40,000       รร.บานวิจิตรฯ รร.บานวิจิตรฯ
จริยธรรมนักเรียนดวยธรรมสัญจร การศึกษาของโรงเรียนบานวิจิตรพัฒนา
(น.182) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

๑๐ อุดหนุนโครงการสงเสริมการใชปุยหมัก -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 20,000       รร.บานเซินฯ รร.บานเซินฯ
และน้ําหมักชีวภาพ การศึกษาของโรงเรียนบานเซินฯ
(น.182) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

11 อุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนานักเรียน -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 5,000         รร.บานเซินฯ รร.บานเซินฯ
เพื่อกาวทันเทคโนโลยี การศึกษาของโรงเรียนบานเซินฯ
(น.182) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

๑๒ อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรูภาษา -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 10,000       รร.บานเซินฯ รร.บานเซินฯ
อังกฤษสําหรับนักเรียน การศึกษาของโรงเรียนบานเซินฯ
(น.181) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๔.  ภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
     ๔.๑  แผนงานการศึกษา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

๑๓ อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรม -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 15,000       รร.บาน รร.บาน
(น.181) การศึกษาของโรงเรียนบานโนนงามฯ โนนงามฯ โนนงามฯ

เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

14 อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 20,000       รร.บาน รร.บาน
กลางวัน ร.ร.บานโนนงามฯ การศึกษาของโรงเรียนบานโนนงามฯ โนนงามฯ โนนงามฯ
(น.181) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

๑๕ อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมตอ -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 35,000       รร.บาน รร.บาน
ตานยาเสพติด การศึกษาของโรงเรียนบานโนนสําราญ โนนสําราญ โนนสําราญ
(น.182) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

16 อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 10,000       รร.บาน รร.บาน
กลางวัน ร.ร.บานนาดีฯ การศึกษาของโรงเรียนบานนาดีฯ นาดีฯ นาดีฯ
(น.181) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

17 อุดหนุนโครงการขยายพันธุพืช -สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทาง 30,000       รร.บาน รร.บาน
 ร.ร.บานนาดีฯ การศึกษาของโรงเรียนบานนาดีฯ นาดีฯ นาดีฯ
(น.181) เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ

871,000     บาทยุทธศาสตรที่ 4  แผนงานที่  ๔.๑  แผนงานการศึกษา  รวม 17  โครงการ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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ก.
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๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลนาดี - จายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบนาดี 100,000     ตําบล กองการ

ตานยาเสพติด ตานยาเสพติด ประจําป  เชน คาพิธีเปด นาดี ศึกษาฯ

(น.205) คาอาหารกลางวัน คากรรมการตัดสิน คาจัดสถานที่ 

คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

2 โครงการงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวร - จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ/M147กิจกรรม 20,000       จ.นภ. กองการ

มหาราชจังหวัดหนองบัวลําภู" เชน คาพิธีเปด คาอาหาร คาอาหารวาง คาพาหนะ ศึกษาฯ

(น.205) คาวิทยกร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

๓ โครงการทําบุญตักบาตร - จายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 30,000       ตําบล กองการ

(น.206) เชน คาอาหาร อาหารวาง คาปจจัย ฯลฯ นาดี ศึกษาฯ

๔ โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ - จายเปนคาจัดงานโครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 40,000       ตําบล สํานักปลัด

(น.206) เชน คาพิธีเปด คาอาหาร คาอาหารวาง คาพาหนะ นาดี

คาวิทยกร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

๕ โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น - จายเปนคาใชจายในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมรวม 60,000       ตําบล กองการ

(น.207) งานกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู เชน คาตกแตงรถ นาดี ศึกษาฯ

ขบวนแห คาวิทยากรอบรม คาอาหาร อาหารวาง ฯลฯ

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63

๔.  ภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
     ๔.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕64



26

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕63

๔.  ภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
     ๔.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕64

๖ โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม - จายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี 80,000       วัดถ้ํา กองการ

รวมงานประเพณีบุญขาวจี่ใหญ บุญขาวจี่ที่ชุมชนหมูบาน หรือหนวยงานอื่นๆ จัดขึ้น สุวรรณฯ ศึกษาฯ

(น.206)

๗ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ํา - จายเปนคาใชจายจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ําปู 40,000       ม.8 กองการ

ปูใหญ วัดพระธาตุเวฬุวัน ใหญวัดพระธาตุเวฬุวัน หมูที่ ๘ บานคายสวางพัฒนา ศึกษาฯ

(น.205)

๘ โครงการทอดเทียนพรรษาตําบลนาดี - จายเปนคาดําเนินการจัดงานบุญประเพณีงานทอด 70,000       ตําบล กองการ

(น.206) เทียนพรรษา ประจําป นาดี ศึกษาฯ

๙ โครงการจัดงานวันลอยกระทง - จายเปนคาใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณี 80,000       ตําบล กองการ

(น.206) ลอยกระทง เชน คารางวัลประกวดนางนพมาศ นาดี ศึกษาฯ

คารางวัลประกวดกระทง คาวัสดุอุปกณ ฯลฯ

520,000     บาทยุทธศาสตรที่ 4  แผนงานที่  ๔.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 9  โครงการ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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๑ โครงการศึกษาดูงานสงเสริมอาชีพ -จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน 50,000         ๑ - ๑๓ สํานักปลัด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ระดับครัวเรือน) เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ  
(น.200) คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

๒ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงสัตว -จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมสงเสริม 20,000         ๑ - ๑๓ สํานักปลัด
(น.201) กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว เชน คาพิธีเปด คาอาหาร

คาอาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร 
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

๓ โครงการสงเสริมอาชีพการทําขนมแก -จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการรอบรมปลูกพืช 20,000         ๑ - ๑๓ สํานักปลัด
ผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกัน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  เชน คาพิธีเปด คาอาหาร
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาอาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร 
(COVID 19) (น.201) วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

4 โครงการอบรมจักสานเสนใยพลาสติก -จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการรอบรมจักสาน 20,000         ๑ - ๑๓ สํานักปลัด
(น.202) เสนใยพลาสติก  เชน คาพิธีเปด คาอาหาร

คาอาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร 
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

๕ โครงการอบรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ -จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 20,000         ๑ - ๑๓ สํานักปลัด
(น.203) ผูสูงอายุ เชน คาพิธีเปด คาอาหาร คาอาหารวาง

คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

130,000       บาท

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

๕.  ภายใตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

     ๕.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

ยุทธศาสตรที่ 5  แผนงานที่   ๕.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  รวม 5  โครงการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
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๑ 170,000       ทต.นาดี กองชาง

๒ โครงการเสริมสรางความรูดานการปอง - จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเสริมสรางความ 30,000         ทต.นาดี สํานักปลัด
กันและตอตานการทุจริต รูดานการปองกันและตอตานการทุจริต เชน คาพิธีเปด
(น.135)  คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร

วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

๓ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม - จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการอบรม 50,000         ทต.นาดี สํานักปลัด
(น.135) คุณธรรมจริยธรรม เชน คาพิธีเปด คาอาหาร

อาหารวาง  คาพาหนะ คาวิทยากร คาเอกสาร    
วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ - จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติอัน 10,000         ตําบลนาดี สํานักปลัด
ตามพระราชดําริฯ เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวฯ (ร.9), (ร.10)

๕ โครงการศาสตรพระราชา  - เปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการศาสตรพระราชา 50,000         ทต.นาดี สํานักปลัด
 เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดิ่ม คาพาหนะ
 คาวิทยากร คาเอกสาร  วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
 ในการทําโรงเรือน คาเมล็ดพันธุ คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ

๖ โครงการกําจัดผักตบชวา - จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการกําจัดผักตบชวา 20,000         เทศบาล สํานักปลัด
(น.134) เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะ 

วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค

ดานหลังสํานักงานเทศบาลตําบลนาดี

(น.148)

 - ขนาดพื้นที่ในการปรับปรุง กวาง 6.00 เมตร ยาว 8.50 

เมตร ฯลฯ

 แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๖.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี
     ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



29

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

 แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

๖.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี
     ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร - จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ 300,000       ทต.นาดี สํานักปลัด
ในองคกร (OD) เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะ และพื้นที่
(น.135) วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ ศึกษาดูงาน

๘ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน 600,000       ตําบลนาดี สํานักปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (น.133) ทองถิ่น

๙ อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด - สนับสนุนงบประมาณหนวยงานกาชาดจังหวัด 30,000         จ.นภ. เหลากาชาด
หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจการเหลากาชาด จ.หนองบัวฯ
(น.149) ในกิจการอันเปนสาธารณะ

10 โครงการหลักสูตรปญหาที่พบบอยในการ - จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ 40,000         ทต.นาดี กองคลัง
ตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาหรือ เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะ 
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวน วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ
  (น.153)

11 - จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ 50,000         ทต.นาดี กองคลัง

เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะ 
วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

1,350,000    บาทยุทธศาสตรที่ 6  แผนงานที่  ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม 11  โครงการ

โครงการใหความรูตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.

 ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ คาใชจายในการจัดประชุมประชาคมของ - จายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําเวทีประชา 41,800         ม.๑-๑๓ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลนาดี คมจัดฯ  เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ เพื่อแสวงหาขอมูล 
(น.197) สภาพปญหาและความตองของประชาชน

 ในการประชาคมของเทศบาลตําบลนาดี

2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ - จายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมฯ 90,000         ทต.นาดี สํานักปลัด

จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  เชน คาพิธีเปด คาวิทยากร คาอาหารวาง อาหารกลางวัน

บูรณาการแผนชุมชนและการประสาน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเลมแผนฯ 

แผนพัฒนาพื้นที่ (น.199)

๓ โครงการกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริต - จายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรม 5,000           ม.๑-๑๓ สํานักปลัด

ภาครัฐ รณรงคตอตานการทุจริตภาครัฐ เชน คาวัสดุ 

(น.198) คาปายไวนิล ฯลฯ

๔ จัดเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนา - จายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําเวทีประชา 30,000         ม.๑-๑๓ สํานักปลัด
ตําบลนาดี คมจัดฯ  เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ เพื่อแสวงหาขอมูล 
(น.203) สภาพปญหาและความตองของประชาชน

เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

๕ อบรมใหความรู พรบ.ขอมูลขาวสาร - จายเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรมฯ 20,000         ทต.นาดี สํานักปลัด
และกฎหมายที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน คาพิธีเปด คาอาหาร อาหารวาง  คาพาหนะ 
(น.204) วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

186,800       บาท

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

 แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕64

เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

ยุทธศาสตรที่ 6  แผนงานที่  ๖.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  รวม 5  โครงการ

๖.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี
     ๖.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตําบลนาดี 

2. ผด.02/1 
ครุภัณฑและงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564  
แยกตามแผนงานของเทศบาลตําบลนาดี 

 
 
 
 
 
 



จํานวนครุภัณฑ

ที่จัดซื้อ(รายการ)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  หนา 32-33 8 205,400 สํานักปลัดฯ,กองคลัง

1.2 แผนงานการศึกษา หนา 34 4 91,000 กองการศึกษา

12 296,400

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  หนา 35-36 4 87,500 สํานักปลัดฯ,กองคลัง

2.2 แผนงานการศึกษา หนา 37 2 182,500 กองการศึกษา

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 38 2 13,300 กองชาง

8 283,300

3.1 แผนงานการศึกษา หนา 39 1 30,000 กองการศึกษา

9 313,300

29                   893,000        
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แบบ ผด. 01 (ของผ.02/1)

บัญชีสรุปจํานวนการซื้อครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

ครุภัณฑ/แผนงาน จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

         1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

         2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

         3. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

รวมทั้ง 3 ประเภท

รวมประเภทครุภัณฑสํานักงาน

รวมประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

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 เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้

-เปนเกาอี้มีพนักพิงสูงไมนอยกวา 110 

เซนติเมตร ฯลฯ

7,000 ทต.นาดี สํานักปลัดฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 142)

2 เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดตั้ง)

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 43,400 บาท

โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้

-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีที

ยู -ราคาที่กําหนดเปนราคารวมคาติดตั้ง ฯลฯ

43,400 ทต.นาดี สํานักปลัดฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 143)

3 ชุดโซฟา จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 19,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

เปนชุดโซฟาไม 5 ที่นั่ง  พรอมโตะกลาง ฯลฯ

19,500 ทต.นาดี สํานักปลัดฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 144)

4 โตะอเนกประสงค จํานวน 35 ชุด ราคาชุดละ 1,400 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  ผิวหนาเมลามีน

หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา 45*180*75 ซม. 

ฯลฯ

49,000      ทต.นาดี สํานักปลัดฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 145)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี

ลําดับ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี

ลําดับ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1

5 เกาอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัว ตัวละ 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะ เปนเกาอี้มีพนักพิง มีลอ 5 แฉก

  ฯลฯ

20,000 ทต.นาดี กองคลัง

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 155)

6 ตูเก็บเอกสารราง

เลื่อนมือผลัก

จํานวน 1 ชุด ชุดละ 60,000 บาท ประกอบดวย 

ตู 8 หลัง บรรจุ 448 แฟมประกอบดวย 1 ตู 

เดี่ยว และ 3 ตูคู เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําเดือนธันวาคม 

2 2

60,000 ทต.นาดี กองคลัง

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 155)

7 โตะทํางานระดับ 1-2 ขนาด 60x120 ซม. จํานวน 2 ตัว 

ตัวละ 2,000 บาท

4,000 ทต.นาดี กองคลัง

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 156)

8 โตะทํางานระดับ 3 ขนาด 80x150 ซม. จํานวน 1ตัว 

ตัวละ 2,500 บาท

2,500 ทต.นาดี กองคลัง

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 156)

205,400 บาทประเภทครุภัณฑสํานักงาน 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม  8  โครงการ  
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

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 เกาอี้ชนิดลอเลื่อน จํานวน 10 ตัว ตัวละ 1,500 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ประจําเดือนธันวาคม 2562 และจัดซื้อ

ตามคุณลักษณะและราคาในทองถิ่น

15,000 ทต.นาดี กองการศึกษาฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 173)

2 เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน

รวมคาติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทีย ู จํานวน 1 

เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท เปนคุณลักษณะ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 ขอ 10.6.1

23,000 ทต.นาดี กองการศึกษาฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 174)

3 ตูเก็บเอกสารตูเหล็ก

ชนิดบานทึบ

 ขนาด 90x88x40 เซ็นติเมตร จํานวน 10 ทอน 

ทอนละ 4,500 บาท 

45,000 ทต.นาดี กองการศึกษาฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 175)

4 โตะสํานักงาน ขนาด 60x120 เซ็นติเมตร จํานวน 4 ตัว ตัวละ 

2,000 บาท

8,000        ทต.นาดี กองการศึกษาฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 175)

91,000 บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 1.2 แผนงานการศึกษา  รวม  4  โครงการ  

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี

ลําดับ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

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 เครื่องคอมพิวเตอร 

All In One สําหรับ

ประมวลผล

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ปรากฏในมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ขอ 10 

23,000 ทต.นาดี สํานักปลัดฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 145)

2 อุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค 

(Smart Card 

Reader)

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท   

เปนครุภัณฑที่ปรากฏในมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ขอ 59

700 ทต.นาดี สํานักปลัดฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 145)

3 เครื่องคอมพิวเตอร 

All In One สําหรับ

ประมวลผล

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ปรากฏในมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ขอ 10 

46,000 ทต.นาดี กองคลัง

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 145)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี

ลําดับ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี

ลําดับ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1

4 เครื่องพิมพเลเซอร 

หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network 

แบบที่ 1

 จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,900 บาท 

เปนครุภัณฑที่ปรากฏในมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ขอ 16

17,800 ทต.นาดี กองคลัง

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 158)

87,500 บาทประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 4  โครงการ 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

2.2 แผนงานการศึกษา

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 เครื่องคอมพิวเตอร 

All In One สําหรับ

ประมวลผล

จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ปรากฏในมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ขอ 10 

115,000 ทต.นาดี กองการศึกษาฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 176)

2 เครื่องพิมพ 

Muitifunction 

แบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(lnk Tank printer)

จํานวน 9 เครื่อง เครื่องละ 7,500บาท

เปนครุภัณฑที่ปรากฏในมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ขอ 50 

67,500 ทต.นาดี กองการศึกษาฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 178

182,500 บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม  2 โครงการ 2.1 แผนงานการศึกษา

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี

ลําดับ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 เครื่องพิมพ 

Muitifunction 

แบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(lnk Tank printer)

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,500บาท

เปนครุภัณฑที่ปรากฏในมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ขอ 50 

7,500 ทต.นาดี กองชาง

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 212)

2 เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 kVA

จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 5,800 บาท 

มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 

Watts) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 

นาท ี

5,800 ทต.นาดี กองชาง

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 213)

13,300 บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม  2 โครงการ 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมฯ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี

ลําดับ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1
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3. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

3.1 แผนงานการศึกษา

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 กลองระบบควบคุม

ไฟฟา

ขนาด 300x170x170 เซ็นติเมตร จํานวน 2 

ชุด ชุดละ 15,000 บาท

30,000 ทต.นาดี กองการศึกษาฯ

(เทศบัญญัติฯ 

หนา 176)

30,000 บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ประเภทคครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 3.1 แผนงานการศึกษา  รวม  1  โครงการ  

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาดี

ลําดับ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1
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สวนที่ 4  

 
ภาคผนวก 

ขอมูลแผนงาน/โครงการจากหนวยงานอื่น 

ในปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2564 
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