
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 
 

เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
                                

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                                                    ส านักปลัดเทศบาล 







 
สารบัญ 

 
                            หน้า 
 
          ค าน า 
 

ส่วนที่ 1 บทน า                               1 - 2 
 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ    

         2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ       3 - 4 

     2.2 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ             5 - 40 

             2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครง                  44 - 58  

                                     การพัฒนาท้องถิ่น                   

                                                                                                              
  

 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************** 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

- 1 -  
ส่วนที่  1 
บทน า 

  1.1  บทน า 

  แผนการด าเนินงาน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องด้วยการ
วางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การจัดท าแผนการด าเนินงานที่ดีจะต้องท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ๆ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นได้โดยใช้
ทรัพยากรทีมีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  ลักษณะของแผนการด าเนินงาน   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
สามารถท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้นในการน าไปปฏิบัติ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้น แผนการด าเนินงานมีลักษณะแบบกว้าง ๆ  คือ 

1. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ในแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

2. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปีนั้น ๆ โดยน ามาจาก 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 

3. เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการอ่ืนๆที่มีโครงการด าเนินการ 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ 
ชัดเจน และแสดงถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงานจริง 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี        

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับประสานงาน หรือบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือ 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

                    1. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแผนงานโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                     2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาได้
อย่างเหมาะสม   
                     3. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการให้ด าเนินการได้
อย่างบรรลุจุดมุ่งหมาย 
                     4. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับประสานงาน หรือบูรณาการการท างานได้ 

 
 
             
 

*********************************************** 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลนำดี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

 
12 
3 

 
10.28 
2.80 

 

 
4,889,500 
270,000 

 

 
16.67 
0.92 

 
กองช่าง 
กองการประปา 
 

                                                                                   รวม 15 13.08 5,159,500 17.59  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
2 
 

 
1.86 

 
90,000 

 

 
0.30 

 
ส านักปลัด 

 
                                                                                         รวม 2 1.86 90,000 0.30  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   สาธารณสุข และการกีฬา  
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   3.2 แผนงานการศึกษา 
   3.3 แผนงานสาธารณสุข 
   3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
2 
27 
3 
1 
1 

 
 

1.86 
25.23 
2.80 
0.93 
0.93 

 
 

 
 

180,000 
5,270,788 
144,502 
50,000 
30,000 

 

 
 

0.61 
17.97 
0.49 
0.17 
0.10 

 
 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน  จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

   3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
   3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   3.8 แผนงานงบกลาง 
 

5 
10 
6 

4.67 
9.34 
5.60 

115,000 
1,040,000 
13,529,390 

0.39 
3.54 
46.13 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 

                                                                                          รวม 55 51.40 20,359,680 69.42  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน   
   4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
1 
1 
1 

 
0.93 
0.93 
0.93 

 
 

 
1,000,000 

20,000 
72,510 

 

 
3.40 
0.06 
0.24 

 
กองสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข 
กองช่าง 
 

                                                                                         รวม 3 2.80 1,092,510 3.70  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    5.3 แผนงานการศึกษา 
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 
    5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
    5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5.7 แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
12 
2 
6 
2 
5 
3 
3 
 

 
11.21 
1.86 
5.60 
1.86 
4.67 
2.80 
2.80 

 

 
1,255,800 

30,000 
355,000 
25,000 
720,000 
70,000 
170,000 

 
4.28 
0.10 
1.21 
0.08 
2.45 
0.23 
0.57 

 
ส านักปลัด,คลัง 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองช่าง 
กองการประปา 
 

                                                                                        รวม 33 30.84 2,625,800 8.95  
                                                                  รวมทั้งสิ้น 108 100 29,327,490 100  
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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 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 
เมตร หนา 0.15เมตร (หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.) ไหล่ทาง
ลงลูกรัง ราย ละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

190,000 สายแยกถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณ
บ้าน นางหยาดพิรุณ เกล้ียงกลม ถึง
บริเวณโรงสีข้าวนายประยูร งามแสง
 หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี

กองช่าง

2 โครงการลงลูกรังปรับปรุง
ซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่
ทางท้ังสองข้างทาง

ลงลูกรังซ่อมแซมไหล่ท้ังสองข้างทาง 
กว้างเฉล่ียข้างละ 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 2,035.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.50 –1.50เมตร (หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,033 ลบ.ม.) รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

495,000 สายแยกถนน เทศบาลฯ ซอย 18 
บริเวณท่ีดิน นายจุ้ย ไพรเวศ ถึง
เช่ือมถนนลาดยางส่ีเลน บริเวณท่ีดิน
 นายส ารวย เอ้ือใจ หมู่ท่ี 1 ต าบล
ส าพันตา หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี อ าเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กองช่าง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 5
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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.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 41.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 102.50 ตร.ม.) ไหล่
ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการก าหนด

72,000 สายบ้านนายทองค า ไชยุชิต ถึงบ้าน
 นางไพฑูรย์ พิมพา หมู่ท่ี 3 ต าบล
นาดี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูป ตัวยู ค.ส.ล.

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 
0.53 เมตร ยาว 13.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ก าหนด

32,700 บริเวณบ้านนางค าปุ่น พันธ์เรือง   
ถึงเช่ือมรางระบายน้ าเดิมบริเวณ
บ้าน นายบุญส่ง ประสานวงษ์ หมู่ท่ี
 3 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 
0.53 เมตร ยาว 106.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. และเท
คอนกรีตขยายไหล่ทาง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

269,900 เลียบถนน ค.ส.ล. ฝ่ังขวาทางสาย
แยกถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนาง
ปราณี ปุ้มฤทธ์ิ ถึงเช่ือมบ่อพักน้ า
เดิม บ้านนายลา จาลุย หมู่ท่ี 3 
ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

กองช่าง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 6



7

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.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02

6 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พักน้ าค.ส.ล.

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ าและฝาปิดตะแกรงเหล็ก เฉล่ียทุกๆ 8.00 
เมตร จ านวน 35 บ่อพร้อมเทคอนกรีตปิด
ทับตามแนววางท่อท้ังสองข้าง กว้างเฉล่ีย 
0.50 – 0.80 เมตร ยาวรวม 347.40 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
238 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการก าหนด

914,000 เลียบถนน ค.ส.ล. ท้ังสองข้างทางสาย
แยกถนนชมะนันทน์ สาย 3290    
(เทศบาลฯ ซอย6) บริเวณบ้านนางค า
พลอย คลองเคหา ถึงเช่ือมถนนค.ส.ล. 
เดิม บริเวณบ้าน นายสุมิตร จันทราพร
 หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า   ค.ส.ล.

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร ฝ่ังซ้ายทาง 
พร้อมบ่อพักน้ า และฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ทุกๆ 6.00 เมตร จ านวน 25 บ่อ ยาวรวม 
143.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปิดทับตาม
แนววางท่อท้ังสองข้าง กว้างเฉล่ีย 0.80 – 
1.55 เมตร ยาวรวม 286.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 225 ตร.
ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

553,000 สายแยกถนน ค.ส.ล. (เทศบาลฯ ซอย7)
 บริเวณบ้านนางทองใบ มูลดี ถึงเช่ือม
ถนน ค.ส.ล. (เทศบาลฯ ซอย6) บริเวณ
บ้าน นางค าพลอย คลองเคหา หมู่ท่ี 4 
ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กองช่าง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 7



8

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.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02

8 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 เมตร 
ยาวรวม 197.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร
 พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

464,900 สายแยก  (เทศบาลฯ ซอย 3) บริเวณ
บ้าน  นางแสงเดือน สุวรรณา ถึงเช่ือม
ถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้าน นายสุวรรณ 
ภูมิทอง หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี
 จังหวัดปราจีนบุรี

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 เมตร 
ยาวรวม 340.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร
 พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

802,000 เลียบถนน ค.ส.ล. ท้ังสองข้างทางสาย
บ้าน นางวลัย เรืองแดง ถึงบ้าน นางสุ
พัตรตา วงศ์พันธ์ หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา
 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
810 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการก าหนด

499,000 สายเช่ือมถนนลาดยางเดิม สายสาม
แยกไปกุดสันนิบาตร บริเวณท่ีนานาย
วิชัย ภูมี ถึงบริเวณท่ีดินนายไพรัตน์ มณี
เศวต หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนา
ดี จังหวัดปราจีนบุรี

กองช่าง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 8



9

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.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.) ไหล่ทาง
ลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

497,000 บริเวณท่ีดินนางสุมาลี นรินทร์วงษ์ 
ถึงบริเวณท่ีดิน นางทอง สอน
กระโจม หมู่ท่ี 2 ต าบลส าพันตา 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กองช่าง

12 โครงการตีเส้นจราจรถนน
ภายในเขตเทศบาล

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการทาสีตีเส้น
จราจร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ต าบลนาดีก าหนด

100,000 ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี 
สายหลัก สายรอง ภายในเขต
เทศบาล จ านวน 5 หมู่บ้าน

กองช่าง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 9



10

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 โครงการจ้างเหมาในการร้ือ

ย้ายท่อประปา หรือมิเตอร์น้้า
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการร้ือย้ายท่อ
ประปา หรือมิเตอร์น้้า

30,000 ภายในเขตเทศบาลต้าบลนาดี กองการ
ประปา

2 โครงการทดสอบคุณภาพ
น้้าประปาเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการทดสอบคุณภาพ
น้้าประปาเทศบาล

20,000 ภายในเขตเทศบาลต้าบลนาดี กองการ
ประปา

3 โครงการจ้างเหมาเปล่ียนทราย
กรองของโรงกรองน้้าของการ
ประปาเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปล่ียนทรายกรอง
ของโรงกรองน้้า  ของการประปาเทศบาล

220,000 ภายในเขตเทศบาลต้าบลนาดี กองการ
ประปา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2 แผนงำนกำรพำณิชย์

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำ
ณ(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 10



11

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 โครงการจัดฝึกอบรมและจัด

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาดี

จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาดี เช่น การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ในงานต่าง ๆ  การ
ท าขนม, การเล้ียงปลา, การเพาะ
เห็ด เป็นต้น ฯลฯ

50,000 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้เตรียมความพร้อมเข้า
สู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ  ใน
เขตเทศบาลต าบลนาดี 

จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพ เช่น การประดิษฐ์
ดอกไม้ในงานต่าง ๆ  การท าขนม, 
การเล้ียงปลา, การเพาะเห็ด ฯลฯ

40,000 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 11



12

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 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม

160,000 ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านักปลัด

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรม

20,000 ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านักปลัด

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 12
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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 โครงการจ้างเหมารถยนต์ รับ

 – ส่ง  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี

จ้างเหมารถยนต์ รับ – ส่ง  เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาดี

240,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดกิจกรรมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาดี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาดี

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

4 กิจกรรมตามโครงการจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
3.2 แผนงำนกำรศึกษำ

แบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 13
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันไหว้ครู

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันไหว้ครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

6 โครงการกีฬา
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการกีฬาของนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรมตาม
โครงการทัศนศึกษา (เรียนรู้
นอกสถานท่ี)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการทัศนศึกษา (เรียนรู้นอก
สถานท่ี) ของนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

8 โครงการสนับสนุนการด าเนิน
โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นในการขับเคล่ือนการด าเนิน
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
นาดี

50,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

9 โครงการการเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดงานทางวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงในการ
เดินทาง ค่าพาหนะในการเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
โครงการ ฯลฯ

20,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 14
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าเช่าเวที และเคร่ืองขยายเสียง 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเต๊นท์
 ค่าการแสดงดนตรี ค่าของขวัญ 
ของรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น

70,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในการ
จ้างเหมาการประกอบอาหาร
กลางวันเล้ียงเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาดี 

จ้างเหมาการประกอบอาหาร
กลางวันเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาดี อัตราม้ือละ 
20 บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 94 คน
 รวม 245 วัน

460,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในการ
จ้างเหมาการประกอบอาหาร
กลางวันเล้ียงเด็กนักเรียน

จ้างเหมาการประกอบอาหาร
กลางวันเล้ียงเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 
อัตราม้ือละ 20 บาทต่อคน จ านวน 
199 คน รวม 200 วัน

796,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 15
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี

20,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในการ
จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจ่ายค่า
อินเตอร์เน็ต  ระบบ  Wireless  
Fidelity : WiFi   โรงเรียนละ  
7,200  บาท

7,200 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน  โรงเรียนละ 
50,000 บาท

50,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 16
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลนาดี อัตราคนละ3,000 บาท
จ านวน 6 คน

18,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในการ
รณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาใน
การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนละ15,000บาท
,ครูแกนน าโรงเรียนละ1คนๆละ
3,000 บาท,เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลๆ
ละ1คนๆละ3,000บาท

21,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

18  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
คนละ 850 บาท/ภาคเรียน , ค่า
หนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี , 
ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 
บาท/ภาคเรียน , ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน คนละ 300 บาท/ปี และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คนละ 215 บาท/ภาคเรียน ของ
นักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 
จ านวน 101 คน

285,830 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 17
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

19  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
คนละ 950 บาท/ภาคเรียน , ค่า
หนังสือเรียน คนละ 625 บาท/ปี , 
ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 195 
บาท/ภาคเรียน , ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน คนละ 360 บาท/ปี และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คนละ 240 บาท/ภาคเรียน ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 
จ านวน 98 คน

367,990 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาดี จ านวน 94 คน

159,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 18
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี , ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาดี จ านวน 66 คน

74,580 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

22 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาดี

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาดี  อัตราคนละ 7.37 บาท 
จ านวน 94 คน รวม 260 วัน

180,123 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

23 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลนาดี

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลนาดี อัตราคนละ 7.37 บาท 
จ านวน 199 คน รวม 260 วัน

381,324 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 19
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

24 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กอนุบาล – 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
โรงเรียนอนุบาลนาดี

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
โรงเรียนอนุบาลนาดี อัตราคนละ 
7.37 บาท จ านวน 203 คน รวม 
260 วัน

388,989 โรงเรียนอนุบาลนาดี กอง
การศึกษา

25 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กอนุบาล – 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
โรงเรียนชุมชน บ้านส าพันตา

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
โรงเรียนชุมชน บ้านส าพันตา อัตรา
คนละ 7.37 บาท จ านวน 139 คน 
รวม 260 วัน

266,352 โรงเรียนชุมชนบ้านส าพันตา กอง
การศึกษา

26 โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6
 ในโรงเรียนอนุบาลนาดี

เอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กอนุบาล – 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน
อนุบาลนาดี อัตราม้ือละ 20 บาท 
ต่อคน จ านวน 203 คน รวม 200 วัน

812,000 โรงเรียนอนุบาลนาดี กอง
การศึกษา

27 โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6
 ในโรงเรียนชุมชนบ้านส าพัน
ตา

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กอนุบาล – 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน
ชุมชนบ้านส าพันตา อัตราม้ือละ 20
 บาท ต่อคน จ านวน 139 คน รวม 
200 วัน

556,000 ในโรงเรียนชุมชนบ้านส าพันตา กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 20
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21

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 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี ตัวละ 6 บาทต่อปี

14,502 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอุดหนุนส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปราจีนบุรี โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี

30,000 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุขโดยจัดสรรเพ่ือสนับสนุน
ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท

100,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
3.3 แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 21
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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 โครงการจัดกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุแห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 50,000 ท่ีว่าการอ าเภอนาดี ส านัก

ปลัดเทศบาล

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
3.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 22
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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 โครงการตรวจสอบแนวเขต

ท่ีดินสาธารณะประโยชน์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการรังวัดตรวจสอบแนว
เขตท่ีดินสาธารณะประโยชน์

30,000 ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี กองช่าง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
3.5 แผนงำนเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 23
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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 โครงการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ
จัดกิจกรรมตามโครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ

15,000 ส านักงานเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

จัดฝึกอบรม หรือจัดประชุม หรือจัด
กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

20,000 ส านักงานเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการอุดหนุนอ าเภอนาดี อุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาดี

30,000 ท่ีว่าการอ าเภอนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการอุดหนุนอ าเภอนาดี อุดหนุนตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอนาดี

20,000 ท่ีว่าการอ าเภอนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการอุดหนุนอ าเภอนาดี อุดหนุนตามโครงการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพ
ติด

30,000 ท่ีว่าการอ าเภอนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
3.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 24
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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 โครงการร่วมฉลองวันส าคัญ

ของชาติ และจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ร่วมฉลองในงานวัน
ส าคัญของชาติและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
จ าเป็นในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
เช่น การบรรพชา การการจัดกิจกรรม
ในงานรัฐพิธีต่างๆ

350,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
เช่าเวที และเคร่ืองขยายเสียง ค่า
ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม้ใน
การจัดท ากระทง ค่าประดับรถ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น

50,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

3 โครงการโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวทีพระบรม
สาทิสลักษณ์และสถานท่ี ค่าจัดซ้ือพาน
พุ่ม เคร่ืองราชสักการะ ค่าจัดช่อดอกไม้
แต่งเวที ค่าจ้างท าพลุ ดอกไม้ไฟ ค่า
มหรสพ ค่าปฏิคม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

200,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
3.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 25
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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
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่า
เช่าเวที และเคร่ืองขยายเสียง ค่าอาหาร
 และค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปัจจัยเคร่ืองไทย
ธรรม และปัจจัยถวายพระ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น

50,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที และเคร่ือง
ขยายเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล เงิน
รางวัล ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 

50,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป เช่น ฟุตบอล ฟุต
ซอล เซปักตระกร้อ บาสเกตบอล 
วอลเลย์บอล เปตอง กีฬาพ้ืนบ้าน ฯลฯ

200,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

7 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในงานต่าง ๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่าง ๆ
 ท่ีส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จัดข้ึน
ในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ตาม
กิจกรรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอมา
เป็นคร้ังคราว

10,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 26
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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
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการอุดหนุนอ าเภอนาดี 
 ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
พิธีทางศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม  อ าเภอนาดี

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอนาดี  
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  อ าเภอนาดี

40,000 ท่ีว่าการอ าเภอนาดี กอง
การศึกษา

9 โครงการอุดหนุนวัดพันธ์ศรี โครงการอุดหนุนวัดพันธ์ศรี ตาม
โครงการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส)

30,000 วัดพันธ์ศรี กอง
การศึกษา

10 โครงการอุดหนุนวัดพันธ์ศรี อุดหนุนวัดพันธ์ศรี ตามโครงการปฏิบัติ
ธรรม บวชเนกขัมมะ

60,000 วัดพันธ์ศรี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 27
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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 โครงการสนับสนุนการ

สร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาดี

โดยการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลนาดี จ านวน รวม
 12 เดือน 1,318 คน

10,542,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพใน
เขตเทศบาลต าบลนาดี

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพในเขต
เทศบาลต าบลนาดี จ านวน 275 คน
 คนละ 800 บาท ต่อเดือน รวม 12 
เดือน

2,640,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ในเขตเทศบาล

ให้การช่วยเหลือโดยการจ่ายเบ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 
จ านวน 15 คน จ านวน 500 บาท 
ต่อเดือน รวม 12 เดือน

90,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดการจราจร จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
จราจร เช่น ก่อสร้างป้ายจราจร
ประเภทต่างๆ แผงก้ัน ฯลฯ

30,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
3.8  แผนงำนงบกลำง

แบบ ผด.02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 28



29

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
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ

สมทบเงินเข้าระบบหลักประกัน
สุขภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการฯ แห่งชาติ ก าหนด

177,390 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

6 โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน

สมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชน ออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสมทบ 1 ส่วน 
และรัฐบาล 1 ส่วน

50,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 29



30

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 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ถนนภายในเขต
เทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาดี ท้ังสองข้างทาง
ทุกสายภายในเขตเทศบาล จ านวน 5 
หมู่บ้าน

1,000,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กองช่าง

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 30
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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 โครงการจัดคัดแยกขยะ

รีไซด์เคิล
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการคัดแยกขยะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในโครงการ เพ่ือรณรงค์ 
เผยแพร่ และปลูกฝังจิตส านึกการรักษา
ความสะอาดในชุมชน ภายใต้หลักการ 3 RS

20,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 31
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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 โครงการจัดซ้ือวัคซีนและ

อุปกรณ์ในการฉีด เพ่ือ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ส าหรับขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ตัวละ 30 บาท

72,510 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
4.3 แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำ
ณ(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 32
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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 โครงการจัดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี

ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีใช้ในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีต าบลนาดี

717,400 ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี เทศบาล
ต าบลนาดี

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การไป
ใช้สิทธิเลือกต้ัง ป้ายเฉลิมพระเกียรติ 
ต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ท่ี
จ าเป็น ฯลฯ

30,000 ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาล

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลนาดี

150,000 เทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 33
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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
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการจัดงานวันท้องถ่ิน
ไทยและวันเทศบาล

จัดกิจกรรมต่างๆ เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย
 (18 มีนาคม) และวันเทศบาล 
(24เมษายน)

10,000 เทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ หรือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

10,000 เทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดิน ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง เช่น 
อาคารส านักงาน อาคารโรงจอดรถ 
อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
 ฯลฯ

10,000 เทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอนาดี

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งดินสอ ตามโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอนาดี

18,400 ท่ีว่าการอ าเภอนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 34
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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
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม

จัดส่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานตาม
หลักสูตรต่างๆ

115,000 เทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม

จัดส่ง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรม สัมมนา 
ดูงานตามหลักสูตรต่างๆ

80,000 เทศบาลต าบลนาดี กองคลัง

10 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
 ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโครงการจัดท าแผน
ท่ีภาษี

100,000 ในเขตเทศบาต าบลนาดี กองคลัง

11 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี  และป้าย
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ

ค่าจ้างเหมาการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของ
เทศบาลต าบลนาดี

5,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กองคลัง

12 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ หรือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

10,000 เทศบาลต าบลนาดี กองคลัง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 35
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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 โครงการจัดส่งบุคลาการเข้า

รับการอบรม
จัดส่ง  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เข้ารับการอบรม  สัมมนา ดู
งานตามหลักสูตรต่างๆ

10,000 เทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
หรือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

20,000 เทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ  ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำ
ณ(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
5.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 36
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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 โครงการจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี

25,000 เทศบาลต าบลนาดี กองการศึกษา

2 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม

จัดส่ง  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานตาม
หลักสูตรต่างๆ

50,000 เทศบาลต าบลนาดี กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
โครงการ ฯลฯ

30,000 เทศบาลต าบลนาดี กองการศึกษา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำ
ณ(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
5.3 แผนงำนกำรศึกษำ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 37
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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.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำ
ณ(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดงานทางวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทาง
 ค่าพาหนะในการเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการ
 ฯลฯ

20,000 เทศบาลต าบลนาดี กองการศึกษา

5 โครงการบ ารุง
รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
 หรือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

10,000 เทศบาลต าบลนาดี กองการศึกษา

6 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดิน ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง เช่น 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาดี , อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลนาดี ฯลฯ

200,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี กองการศึกษา
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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 โครงการจัดท าป้ายรณรงค์

ต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายค า
ขวัญ ค าเตือน ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ 
และป้ายประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ฯลฯ

5,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม

จัดส่ง  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
 เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานตาม
หลักสูตรต่างๆ

20,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
5.4 แผนงำนสำธำรณสุข

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 39
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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 โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
หรือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

10,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดิน 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้าง เช่น บ่อขยะ ฯลฯ

450,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
หรือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

10,000 เทศบาลต าบลนาดี กองช่าง

4 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดิน 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน ท่อน  า ราง
ระบายน  า ระบบระบายน  า ฯลฯ

200,000 เทศบาลต าบลนาดี กองช่าง

แบบ  ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
5.5 แผนงำนเคหะและชุมชน
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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
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม

จัดส่ง  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงาน
ตามหลักสูตรต่างๆ

50,000 เทศบาลต าบลนาดี กองช่าง
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แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 42



43

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 43
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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 โครงการส่งเสริมการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

20,000 ส านักงานเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู้ และ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
อบรมกฎหมายน่ารู้ และ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน

20,000 ส านักงานเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

30,000 ส านักงานเทศบาลต าบลนาดี ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำ
ณ(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
5.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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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 โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  หรือประกอบ ดัดแปลง
 ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

50,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กองการ
ประปา

2 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดิน 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้าง เช่น อาคารประปา
เทศบาลต าบลนาดี ฯลฯ

100,000 ในเขตเทศบาลต าบลนาดี กองการ
ประปา

3 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม

จัดส่ง  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงาน
ตามหลักสูตรต่างๆ

20,000 เทศบาลต าบลนาดี กองการ
ประปา

             

แบบ ผด. 02
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
5.7 แผนงำนกำรพำณิชย์
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว - ด า) จ านวน 1 เคร่ือง
180,000 เทศบาลต าบลนาดี กองคลัง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 44
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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 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับขาคู่ 

หน้าโฟเมก้าสีขาว
จัดซ้ือโต๊ะพับขาคู่ หน้าโฟเมก้าสีขาว 
จ านวน 50 ตัว ราคาตัวละ 1,990 บาท

99,500 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี

จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน
 10 ชุด ราคาชุดละ 1,600 บาท

16,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกมี
พนักพิงหลัง

จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก มีพนักพิงหลัง จ านวน
 500 ตัว ราคาตัวละ 250 บาท

125,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

4 โครงการจัดซ้ือพัดลม
อุตสาหกรรมติดผนัง

จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จ านวน 6
 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท

16,200 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

5 โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วนชนิดแขวน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 5 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 28,600 บาท

143,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.2 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 45
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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 โครงการจัดซ้ือโต๊ะนักเรียน

ระดับประถมศึกษาพร้อม
เก้าอ้ี

จัดซ้ือโต๊ะนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 100 ชุด 
ราคาชุดละ 1,300 บาท

130,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
2.  ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

แบบ ผด.02/1
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 46
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่น

หมอกควัน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
 59,000 บาท 

118,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
3. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
 3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด.02/1
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 47
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเจาะ

ดิน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะดิน 
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 15,000 
บาท

30,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด.02/1
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 48
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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 โครงการจัดซ้ือรถเข็นเจาะ

ดิน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถเข็นเจาะดิน 
จ านวน 1 เคร่ือง

12,090 เทศบาลต าบลนาดี กองการ
ประปา

แบบ ผด.02/1
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
4.2  แผนงำนกำรพำณิชย์

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 49
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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 โครงการจัดซ้ือกล้อง

ถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จ านวน
 1 เคร่ือง  ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล

11,490 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
 5.1 แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด.02/1
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 50
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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 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ

รับประทานอาหาร 
พร้อมเก้าอ้ีม้ายาวน่ัง
รับประทานอาหาร

จัดซ้ือโต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอ้ี
ม้ายาวน่ังรับประทานอาหาร จ านวน 10 
ชุด ราคาชุดละ 4,500 บาท 

45,000 เทศบาลต าบลนาดี กองการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
6.  ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
6.1  แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 51
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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 โครงการจัดซ้ือตู้เย็น จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิก
ฟุต จ านวน 1 ตู้

14,700 เทศบาลต าบลนาดี กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
6. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
6.2  แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด.02/1
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 52
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์ LED ขาวด า
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เคร่ือง

8,900 เทศบาลต าบลนาดี กองคลัง

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
 ชนิด Network แบบท่ี 1  จ านวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท

20,000 เทศบาลต าบลนาดี กองคลัง

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
สแกนเนอร์

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี
 3 จ านวน 1 เคร่ือง

36,000 เทศบาลต าบลนาดี กองคลัง

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 10 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท

170,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
7.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 53
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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.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02/1

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 2,600 บาท 

7,800 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800
 VA จ านวน 10 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 2,500 บาท 

25,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 54
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 10 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท

170,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 2,600 บาท 

7,800 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800
 VA จ านวน 10 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 2,500 บาท 

25,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
7.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 7.2 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 55
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 10 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท

170,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 2,600 บาท 

7,800 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800
 VA จ านวน 10 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 2,500 บาท 

25,000 เทศบาลต าบลนาดี กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
7.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 7.2 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 55
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

17,000 เทศบาลต าบลนาดี กองช่าง

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง 

6,300 เทศบาลต าบลนาดี กองช่าง

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า 

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง 

2,500 เทศบาลต าบลนาดี กองช่าง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 7.3  แผนงำนเคหะและชุมชน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 56
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 2 

15,000 เทศบาลต าบลนาดี กองการ
ประปา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
7.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 7.4  แผนงำนกำรพำณิชย์

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 57
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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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

สูบน้้าแบบจมน้้า
จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบจมน้้า ขนาด
สูบน้้าได้ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม/ซม.ส่ง
น้้าได้สูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 
แรงม้า จ้านวน 1 เคร่ือง

55,500 เทศบาลต้าบลนาดี กองการ
ประปา

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
สูบน้้าแบบจมน้้า

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบจมน้้า ขนาด
สูบน้้าได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ซม.ส่ง
น้้าได้สูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3 
แรงม้า จ้านวน 1 เคร่ือง

49,000 เทศบาลต้าบลนาดี กองการ
ประปา

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
สูบน้้าแบบจมน้้า

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบจมน้้า ขนาด
สูบน้้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม/ซม.ส่ง
น้้าได้สูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า จ้านวน 1 เคร่ือง

30,000 เทศบาลต้าบลนาดี กองการ
ประปา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลนำดี
8.  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
 8.1 แผนงำนกำรพำณิชย์

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลนาดี 58


