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1   แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 19 5,431,500 19 8,447,200 38 13,878,700

 1.2  แผนงานการพาณิชย์ 9 3,486,000 9 3,486,000

รวม 28 8,917,500 19 8,447,200 47 17,364,700

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 120,000 3 120,000 3 120,000 9 360,000

รวม 3 120,000 3 120,000 3 120,000 9 360,000

    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 

         ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 1 3,650,000 1 950,000 1 4,950,500  9,550,500
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 785,700 2 785,700 2 785,700 6 2,357,100
3.3 แผนงานการศึกษา 4 753,000 4 753,000 4 753,000 12 2,259,000
3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 7,805,700 5 7,505,700 5 7,505,700 16 22,817,100

รวม 14 13,014,400 13 10,014,400 13 14,014,900 37 37,043,700

ปี  2563 ปี  2564  รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

  เทศบำลต ำบลนำดี    อ ำเภอนำดี    จังหวัดปรำจีนบุรี

ปี 2565
ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562
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2

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
           และส่ิงแวดล้อม
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000

รวม 2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 1,958,900 8 1,958,900 8 1,958,900 24 5,876,700
5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 950,000 1 950,000 1 950,000 3 2,850,000

รวม 9 2,908,900 9 2,908,900 9 2,908,900 27 8,726,700

รวมท้ังส้ิน         56 25,260,800 46 21,790,500 27 17,343,800 126 64,395,100

 รวม  5  ปีปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564
ยุทธศำสตร์

ปี 2565
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
พ้ืนผิวจราจรท้ังสองข้างเลียบ

ถนน คศล. สายแยกถนน
เทศบาลฯ ซอย 18 บริเวณท่ีดิน
นายจุ้ย ไพรเวศ ถึงเช่ือมถนนส่ี
เลนบริเวณท่ีดิน  นางส ารวย 
เอ้ือใจ หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี 

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดพ้ืนผิวจราจร คสล. กว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 

2,035.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,070.00 ตร.ม.) รายละเอียด

ตามรูปแบบและรายการก าหนด

2,521,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ค.ศ.ล. เดิม บริเวณบ้าน
นางหยาดพิรุณ  เกล้ียงกลม ถึง
ริมตล่ิงคลองยางบริเวณโรงสีข้าว
 นายประยูร งามแสง หมู่ท่ี 1 
ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
94.60 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ศ.ล. 

รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

  201,500 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

สามารถ
ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์
ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้แข้มแข็ง
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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4แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรลงลูกรัง  สายแยก
ถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณบ้าน 

นายสวรรค์  เจริญสุข ถึง
บริเวณท่ีดิน  นายเปล่ียน  สอง
เคน  หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดฐานถนนกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 141 .00 เมตร สูงจากดิน

เดิม 0.50 -120  เมตร ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ลง
ลูกรังหนา 0.20 เมตร พร้อม

งานวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 
0.60× 1.00 เมตร จ านวน 3 

จุด รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

  200,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายแยกถนน คสล.เดิม บริเวณ
บ้าน นางข าเพชร ขุนเงิน ถึง

บริเวณบ้าน นางวิจัย เจนจิตต์ 
หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 114.00 ตร.ม.) ไหล่
ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

   75,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง
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5แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกถนน ค.ส.ล.
เดิม บริเวณบ้านนายจรัส ร้อย

วงษ์ ถึงบริเวณบ้าน นางอ านวย 
 พันพล หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี 

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
  ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 128 ตร.ม.)ไหล่ทางลง
ลูกรังรายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

   80,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกถนน ค.ส.ล.
เดิม บริเวณบ้านนางฉวีวรรณ 
พิมพ์ประสาร ถึงบริเวณบ้าน
นางไพรศรี ใยพงษ์  หมู่ท่ี 3 

ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 111 ตร.ม.) ไหล่ทาง
ลงลูกรังตามสภาพแนวเขตทาง 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

   70,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สายแยกถนน คสล. เดิม 

บริเวณบ้านนายพิทักษ์ ปรีชาฉิน
 ถึงสุดเขตบริเวณท่ีดินนาย
สัมฤทธ์ิ เย่ียงสอน หมู่ท่ี 3 

ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาวรวม 194.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 776.00 ตร.ม.)ไหล่
ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

 556,300 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

5



6แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู คสล. สายแยกถนน 
คสล.เดิม เส้นทางไปบ้านสระ
จาน จากบริเวณบ้าน นายทอง

สุข พรหมพิลา ฝ่ังซ้ายถึง
บริเวณบ้าน นางอุไรวรรณ รัต
นพงษ์ศาสตร์ฝ่ังขวาถึงบริเวณ
บ้าน นายสุริยชัย สีเคน (หมอ
อรุณฯ) หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี 

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดรางระบายน้ า กว้าง 0.53 
เมตร ยาวรวม 196.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล. รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

471,500   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

การระบาย
น้ าสามารถ
ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. สายเช่ือมบ่อพักน้ า

เดิม บริเวณท่ีดิน นายลา จาลุย 
ถึงบริเวณท่ีดินนางธิภาพร  ค า
เต็ม หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการวางท่อระบายยน้ า ขนาด
 Ø 0.40 × 1.00 เมตร พร้อม

บ่อพักน้ าและฝาปิดตะแกรง
เหล็ก เฉล่ียทุกๆ 6.60 เมตร 

จ านวน 23 บ่อ ยาวรวม 150.00
 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ
ตามแนวก่อสร้าง กว้างเฉล่ีย 
0.80 เมตร ยาวรวม 131.60 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.)
 รายละเอรยดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

 448,500   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

การระบาย
น้ าสามารถ
ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

6



7แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบถนน ค.

ส.ล. ฝ่ังทางสายบ้าน นางบัวพา 
 คงหล า ถึงบริเวณบ้าน นางมา  

โพธ์ิศรี หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 
เมตร ยาว 96.00 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
 รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

  228,500  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

การระบาย
น้ าสามารถ
ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าเดิมสายแยกถนนชมะ
นันทน์สาย 3290 เทศบาลฯ 
ซอย 11 บริเวณบ้าน นายสุธี 

กิตติพงษ์พิทยา  ถึงบริเวณบ้าน
 นายค าปุ่น ค าแพง (ตลาดนัด
บ้านแดง) หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการขุดร้ือท่อระบายน้ าบ่อ
พักน้ าเดิมออก วางท่อระบายน้ า
 ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ าและฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก เฉล่ียทุกๆ 6.60 

เมตร จ านวน 14 บ่อ ยาว 81.00
 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ
ตามแนวก่อสร้าง กว้างเฉล่ีย 
0.80 เมตร ยาว 68.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 56.00 ตร.ม.) 

รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

  272,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

การระบาย
น้ าสามารถ
ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

7



8แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. สายเช่ือมบ่อพักน้ า
เดิม บริเวณท่ีดิน นายลา จาลุย
ถึงบริเวณยุ้งข้าว นางสมบรูณ์ 
ประสานวงษ์ หมู่ท่ี 3  ต าบลนา
ดี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า และฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก เฉล่ียทุกๆ 6.60 
เมตร จ านวน 23 บ่อ ยาวรวม 
153.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ปิดทับตามแนวก่อสร้าง กว้าง
เฉล่ีย 0.80 เมตร ยาวรวม 

134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 107.00

 ตร.ม.) รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  420,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

การระบาย
น้ าสามารถ
ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบถนน ค.
ส.ล. ฝ่ังขวาทาง บริเวณบ้าน
นางสุวรรณ ศิริมาศสกุล ถึง

เช่ือมรางระบายน้ าเดิม บริเวณ
บ้าน นายส าฤทธ์ิ เอ้ียงสอน หมู่
ท่ี 3  ต าบลนาดี อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 
เมตร ยาว 164.70 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

 400,000   
 (งบ

เทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

ระบายน้ า
สามารถ

ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

8



9แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

14 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. 

เช่ือมบ่อพักน้ าเดิมริมถนนช
มะนันท์ สาย 3290 (ปากซอย

เทศบาลฯซอย 9) ถึงบริเวณบ้าน
 นายสมศักด์ิ ด้วงเคน หมู่ท่ี 3 
ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
 Ø 0.40 x 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. และฝาปิด

ตะแกรงเหล็กทุกๆ 8.62 เมตร 
จ านวน 14 ชุด แต่ละชุดมีท่อ 
คสล. ส าหรับรับน้ าเข้าบ่อพัก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร 

และเทคอนกรีตปิดทับตามแนว
วางท่อระบายน้ า กว้างเฉล่ีย 
0.82 เมตร ยาวรวม 117.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 86.00 ตร.ม.) 

รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการก าหนด

 352,500  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

สามารถ
ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

15  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเช่ือมถนน คสล.เดิม 

บริเวณบ้าน นายพิละ ค ากุล ถึง
บริเวณบ้านนางสาวสุวารี ค ากุล
 หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 116.00 ตร.ม.) ไหล่
ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

   87,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

9



10แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

16 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม  สายแยกถนนเทศบาล ฯ 
ซอย 7 บริเวณท่ีดินนางผอง 

พิลา และบ้านนายบุญชู ป้องกัน
 ถึงเช่ือมถนน คสล. หมู่ท่ี 4 

ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการปรับปรุงปูยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตเพ่ือปรับระดับและ

ปิดทับผิวจราจรเดิม
กว้าง  4.00 เมตร ยาวรวม 

334.95 เมตร ปูยางหนา 0.03 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 1,344 ตร.ม.)  พร้อม
งานตีเส้นจราจรไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

 500,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ยกระดับถนน ค.ส.ล. เดิม สาย
แยกถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้าน 
นางล าดวน สุดสวาท ถึงบริเวณ
บ้าน นายสุขจินดา น้อยสุข หมู่
ท่ี 1  ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

 จังหวัดปราจีนบุรี 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร
 ยาว 74.30 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 356.64 ตร.ม.)
พร้อมเทคอนกรีต SLOPE เป็น

ไหล่ทาง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

 300,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

10



11แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม 
บริเวณบริเวณบ้าน อาจารย์
รัตนภรณ์ เทวสถิตพงษ์ ถึง

บริเวณบ้าน นายบุญศรี บุดดา 
หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว183.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 740.00 ตร.ม.) ไหล่
ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  490,000  
 (งบ

เทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิว
จราจรลงลูกรังสายแยก

ถนนลาดยางเดิม บริเวณท่ีดิน
นางกษมา วงษ์พันธ์ ถึงบริเวณ
ท่ีดิน นางบุญชู ตรีเมฆ หมู่ท่ี 1 

ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดฐานกว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม 120.00 เมตร ถมดินบดอัด

แน่นสูงเฉล่ีย 0.60 เมตร ผิว
จราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร
 ลงลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 2 จุด รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  250,000  
 (งบ

เทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

11



12แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
พ้ืนผิวจราจรท้ังสองข้างเลียบ

ถนน คสล. สายแยกถนน
เทศบาลฯ ซอย 18 บริเวณท่ีดิน
 นายจุ้ย ไพรเวศ ถึงบริเวณท่ีดิน
 นายอิสระ ท่าประเสริฐ หมู่ท่ี 1
 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดพ้ืนผิวจราจร คสล. กว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 404.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 808.00

 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

 500,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิว
จราจรถนน คสล. สายแยก

ถนนลาดยางเดิม จากบริเวณ
บ้าน นายไพรัช มณีเสวตร ถึง
บริเวณถนนลาดยางเดิม บ้าน 
นางสุชา กองขันธ์ จากบริเวณ

ยุ้งข้าว นายไพรัช มณีเสวตร ถึง
บริเวณถนนลาดยางเดิมบ้าน 
นายอุดร เพ็ญจันทร์ และจาก
บริเวณบ้าน นายวิเชียร วงษ์

พันธ์ถึงถนนลาดยางเดิมบริเวณ
วัดรัตนเนตตาราม หมู่ท่ี 1 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตปิดทับผิวจราจร  กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 62.60 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 382.40 เมตร
(หรือมีพ้ืนผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 1,717.00 ตร.ม.) ไม่มีไหล่

ทางพร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียด

ตามรูปแบบและรายการก าหนด

  850,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

12



13แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

22 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิว
จราจรถนน คสล. สายแยก

ถนนลาดยางเดิม (ถนนส่ีเลนฯ) 
เทศบาล ฯ ซอย 36 จาก

บริเวณบ้าน นายสามารถ อ่อน
สนิท ถึงถนนลาดยางเดิม 

บริเวณบ้านนางบุญจันทร์ พูล
จวง (ปากซอยเทศบาล ฯ ซอย 
33) หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตเพ่ือปรับระดับและปิดทับผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 223.70 เมตร หนา 0.05 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 894.00 ตร.ม )

   417,500  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาดี สายแยกถนนลาดยาง

บริเวณปากทางเข้าวัดรัตนเนต
ตาราม (เทศบาล ฯ ซอย 30) 
หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการปรับปรุงปูยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตปิดทับผิวจราจรเดิม
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 266.60 
เมตร ปูยางหนา 0.03 เมตร ( 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,193.00 ตร.ม.) พร้อมงานตี

เส้นจราจรไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

   499,500 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

13



14แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม สายแยกถนนลาดยาง ปาก

ทางเข้าวัดผาสุขไพบูลย์ 
(เทศบาลฯซอย 32) ถึงเช่ือม

ถนนลาดยางเดิม บริเวณบ้าน 
นางสงวน เอียงผา หมู่ท่ี 1 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการปรับปรุงปูยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตปิดทับผิวจราจร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 

102.00 เมตร ปูยางหนา 0.05 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 408.00 ตร.ม.) พร้อม
งานตีเส้นจราจรไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

  178,500   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม สายแยกถนน คสล. เดิม
(เทศบาล ฯ ซอย 34) จาก

บริเวณบ้าน นายบุญยัง วงษ์หมิง
 ถึงบริเวณบ้านนางสาวค าคูณ 
ม่วงงาม หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา
 อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตเพ่ือปรับระดับและปิดทับผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 190.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.) ไม่มี

ไหล่ทางพร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

367,900  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

14



15แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

26 โครงการก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลงลูกรัง สายแยกถนน

ลูกรังเดิมข้างคลองชลประทาน
บริเวณท่ีดิน นายถวิล ลินสิงห์ 
ถึงบริเวณท่ีดิน นายจุ่น ทองใจ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดฐานถนนกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 258.00 เมตร สูงจากดิน

เดิม 0.60 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
4.50 เมตร ลงลูกรังหนา 0.20 
พร้อมงานวางท่อขนาด Ø 0.80
 ×  1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน
 รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

  323,000  
 (งบ
เทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม 

บริเวณท่ีดิน นายสมบัติ แนวสุข
ถึงบริเวณท่ีดิน นางจันรม 

จันทราภรณ์ หมู่ท่ี 1  ต าบลส า
พันตา อ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว152.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.) ไหล่
ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

 323,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม 

บริเวณท่ีดิน นายบัญญัติ จันทร์
ดร ถึงบริเวณท่ีดิน นายสมบัติ 
ทองแปลง หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพัน
ตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.)ไหล่
ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  495,000  
 (งบ

เทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

15



16แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายแยกถนน ค.ส.ล. เดิม 

บริเวณบ้าน นายศรีนวล กิจชล
ถึงบริเวณท่ีดินบ้าน นางหย่ิว 

ยืนยงค์ หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา
 อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาวรวม 190.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 766.00 ตร.ม.) ไหล่
ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  498,000  
 (งบ

เทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบถนน ค.

ส.ล. สายเช่ือมรางระบายน้ าเดิม
  ถนนสายรองบริเวณบ้านนาง
แก้ว  ไสยสุข หมูท่ี 1 ต าบลส า

พันตา อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 
เมตร ยาวรวม 61.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด 

ค.ส.ล.  รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  150,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

ระบายน้ า
สามารถ

ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ค.ส.ล. สายเลียบถนน 
ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังก าแพง
บ้าน นางสาวสุนีย์ ทองพันธ์ ถึง
เช่ือมบ่อพักน้ าเดิม บริเวณถนน
 ค.ส.ล. หน้าวัดรัตนเนตรตาราม
 หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 
เมตร ยาว 58.00 เมตร ลึกเฉล่ีย

 0.47 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 

รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

   150,000 
  (งบ

เทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

ระบายน้ า
สามารถ

ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

16



17แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

32 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. สายแยกถนนลาดยาง 
เทศบาลซอย 18 บริเวณบ้าน 

นายสอน กอกลวง ถึงมุมร้ัวบ้าน
 นางอุทุมพร ลือเนตร หมู่ท่ี 1 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร 

พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ทุกๆ 6.00
 เมตรจ านวน 6 บ่อ บ่อพักน้ า 
กว้าง 0.70 x 0.70 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.90 เมตร ยาวรวม 

31.00 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  80,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

สามารถ
ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. ท้ัง
สองข้างทาง เลียบถนน ค.ส.ล. 
สายเช่ือมท่อระบายน้ าเดิม ฝ่ัง

ตรงข้ามบ้านนางสมใจ ดากลาง 
ถึงเช่ือมบ่อพักน้ าเดิม บริเวณ

บ้านนางเบ้า  เครือเพ็ง หมู่ท่ี 1 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø
 0.40× 1.00 เมตร ท้ังสองข้าง
 พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. และฝา

ปิดเหล็กทุกๆ 6.60 เมตร 
จ านวน 59 บ่อ ยาว 380.00 
เมตร พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ

ตามแนววางท่อท้ัง 2 ข้าง กว้าง 
0.80 เมตร ยาวรวม 380.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.
ส.ล. ท้ัง 2 ข้างทาง กว้าง 0.53 
เมตร ยาว 129 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

  700,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

ระบายน้ า
สามารถ

ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

17



18แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเช่ือมถนน คสล.เดิม 

บริเวณบ้าน นายแหลม บุญด้วง
 ถึงบริเวณบ้าน นางแป เจนจิตต์
 หมู่ท่ี 2 ต าบลส าพันตา อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 24.00 ตร.ม.) ไหล่ทาง

ลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  16,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เดิม สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม
 บริเวณบ้าน นายส าเนียง พูล
จวง ถึงบริเวณท่ีดินบ้าน นาง

วาสนา พลหาญ หมู่ท่ี 2  ต าบล
ส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
 ยาวรวม 111.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 333.00 ตร.ม.) ไหล่
ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

 217,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

36  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม 
บริเวณท่ีดิน นางทอง สอน

กระโจม ถึงบริเวณท่ีดิน นาย
ประเสริฐ จันทร์ดร หมู่ท่ี 2 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.)
ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียด

ตามรูปแบบและรายการก าหนด

  490,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

18



19แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบถนน ค.
ส.ล. สายเช่ือมรางระบายน้ า

เดิมสายบ้าน นายธงชัย แสงดึก 
ถึงบ้านนางสยมพร ทองค า หมู่ท่ี
 2 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

โครงข่ายเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.29 
เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก  รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

109,500    
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี

ได้รับ
ผลกระทบ

ระบายน้ า
สามารถ

ระบายน้ าได้
เร็วข้ึนและ
ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างในสายทาง
 สายบริเวณบ้าน นายส าเนียง 

พูลจวง ถึงบริเวณบ้านนาง
วาสนา  พลหาญ หมู่ท่ี 2 ต าบล
ส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี

เพ่ือให้ถนนในเขต
เทศบาลมีกระแสไฟฟ้า

ตามรายทาง

ยาวประมาณ 60.00 เมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

   40,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง

พอใจของผู้
สัญจรเวลา
กลางคืน

ท าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มาใน

เวลา
กลางคืน

และมีไฟฟ้า
ใช้

ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี

กองช่าง

19



24

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า

ให้กับเยาวชนวัยแรงงานและวัย
เตรียมเข้าสู่วัยแรงงานภายใน

เทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือแนะแนวการ
ประกอบอาชีพต่างๆ ให้
เยาวชนวัยแรงงานและ

วัยเข้าสู่วัยแรงงาน

แนะแนวอาชีพให้เยาวชนวัย
แรงงานและวัยเตรียมเข้าสู่วัย

แรงงาน

   40,000 
(งบเทศบาล)

  40,000    
(งบเทศบาล)

  40,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ

ประกอบอาชีพ
เพ่ิมพูนรายได้

ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพท า
น  ามันไพรนวดเพ่ือสุขภาพของ
ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาดี

เพ่ือฝึกอาชีพท าน  ามัน
ไพรนวดเพ่ือสุขภาพ

จัดฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ
ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี

   40,000 
(งบเทศบาล)

  40,000    
(งบเทศบาล)

  40,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ

ประกอบอาชีพ
เพ่ิมพูนรายได้

ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

24



25แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการฝึกอาชีพท าน  าหมัก
ชีวภาพของผู้สูงอายุภายในเขต

เทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือฝึกอาชีพท าน  า
หมักชีวภาพ

จัดฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ
ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี

   40,000 
(งบเทศบาล)

  40,000    
(งบเทศบาล)

  40,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ

ประกอบอาชีพ
เพ่ิมพูนรายได้

ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว

ส านักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ เทศบาลต าบลนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา

ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในพระราชพิธี

ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์

ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ
 ขนาด ยาว 22.00 เมตร

 3,650,000   
(งบเทศบาล)

  950,000   
 (งบเทศบาล)

4,950,500  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

ได้เฉลิมพระ
เกียรติและ

แสดงออกถึง
ความ

จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
    3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังยางชะลอ
ความเร็วผิวทางถนนลาดยาง

และถนน ค.ส.ล. ถนนสายหลัก
และสายรองภายในเขต

เทศบาลต าบลนาดี จ านวน 5  
ชุมชน ตามจุดเส่ียงจากการใช้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้
ชะลอความเร็ว เพ่ือป้องกันการ
เกิด อุบัติเหตุภายในชุมชน รวม

  16 จุด

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

โดยการติดต้ังยางชะลอความเร็ว
 ขนาดกว้าง 0.30× 0.50× 0.05 
เมตร ยึดติดกับผิวจราจร ตลอด
แนวความกว้างของพ้ืนผิวจราจร
ในแต่ละจุด  รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  185,000  
(งบเทศบาล)

  185,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัยในการใช้
ยานพาหนะ

ส านักปลัด

2 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ  และกระจกโค้ง

เพ่ิมเติมตามจุดเส่ียงต่างๆ ของ
ถนนสายหลักและสายรอง  

บริเวณทางแยก  ทางโค้ง ทาง
เช่ือม เพ่ือป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุภายในชุมชน  ในเขต
เทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

โดบยการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ  ขนาด 300 มม. สี

เหลือง LED 230 แผงโซลาเซลล์ 
10 W จ านวน 10 ชุด พร้อมงาน

ติดต้ังกระจกโค้งชนิดโพลี
คาร์บอเนต ขนาด Ø 32 น้ิว มุม

180 ˚ จ านวน 6 จุด 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

  240,000 
(งบเทศบาล)

  240,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัยในการใช้
ยานพาหนะ

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

   50,000     
(งบเทศบาล)

   50,000    
 (งบเทศบาล)

   50,000    
 (งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
เรียนการ
สอนท่ีดีท้ัง
ด้านร่างกาย
 จิตใจ และ
สติปัญญา

กองการศึกษา

2 โครงการอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถ่ินส าหรับ
การอบรมสัมนาการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ

ท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี

อบรมสัมนาการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา

 พ.ศ.2561

    33,000    
(งบเทศบาล)

   33,000    
(งบเทศบาล)

   33,000    
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
เรียนการ
สอนท่ีดีท้ัง
ด้านร่างกาย
 จิตใจ และ
สติปัญญา

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

    3.3 แผนงานการศึกษา
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

   50,000     
(งบเทศบาล)

   50,000    
 (งบเทศบาล)

   50,000    
 (งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
เรียนการ
สอนท่ีดีท้ัง
ด้านร่างกาย
 จิตใจ และ
สติปัญญา

กองการศึกษา

2 โครงการอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถ่ินส าหรับ
การอบรมสัมนาการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ

ท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาดี

อบรมสัมนาการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา

 พ.ศ.2561

    33,000    
(งบเทศบาล)

   33,000    
(งบเทศบาล)

   33,000    
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
เรียนการ
สอนท่ีดีท้ัง
ด้านร่างกาย
 จิตใจ และ
สติปัญญา

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

    3.3 แผนงานการศึกษา
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29แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการจ้างเหมาบริการครูใน
การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน การ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การ
พัฒนาผู้เรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาบุคลากรทาง
การศึกษา เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน

   600,000   
(งบเทศบาล)

   600,000  
(งบเทศบาล)

  600,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
เรียนการ
สอนท่ีดีท้ัง
ด้านร่างกาย
 จิตใจ และ
สติปัญญา

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ส าหรับ
เด็กเยาวชน และเน้น
การให้ความส าคัญกับ
เด็กเยาวชน ซ่ึงเป็น

ก าลังของชาติในอนาคต

จัดกิจกรรมการแสดงการ
แข่งขันการประกวดต่างๆ มี
การแจกของขวัญ รางวัล 

การจัดดนตรี และการแสดง
ต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน

ท่ีมาร่วมงาน

  70,000    
(งบเทศบาล)

   70,000  
(งบเทศบาล)

   70,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง

พอใจของผู้
ร่วมโครงการ

เด็กและ
เยาวชนได้รับ

ความ
สนุกสนานร่ืน

เริง

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมวิชาชีวิตให้กับ
เยาวชนภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาดี

เพ่ือให้เยาวชนสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่าง

รู้เท่าทันภัยสังคมและไม่
เป็นภาระให้กับสังคม

จัดฝึกอบรมวิชาชีวิตให้กับ
เยาวชนภายในเขตเทศบาลต าบล

นาดี

   40,000    
(งบเทศบาล)

    40,000    
(งบเทศบาล)

    40,000    
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชน
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ

ใช้ชีวิตได้
เท่าทันภัย

สังคมและไม่
เป็นภาระ

ให้กับสังคม

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อบอุ่น

ภายในครอบครัว  ให้แก่
เยาวชนและผู้ปกครองภายใน

เขตเทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเยาวชน

และผู้ปกครอง

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เด็ก
และเยาวชนภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาดี

  40,000    
(งบเทศบาล)

    40,000    
(งบเทศบาล)

    40,000    
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนและ
ผู้ปกครอง

ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ

สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีภายใน
ครอบครัว

ส านักปลัด

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา
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32แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า

เทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ

ด าเนินโครงการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

   286,200   
(งบเทศบาล)

 286,200 (งบ
เทศบาล)

  286,200   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

จิตอาสา
พระราชทาน
 904 วปร.
และกอง
อ านวยการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ความ

เข้มแข็งและ
ย่ังยืน

ส านักปลัด

4 โครงการซ่อมแซมริมตล่ิงห้วย
ยางตามแนวน  ากัดเซาะตล่ิงท่ี
ช ารุดพังเสียหายบริเวณบ้าน

นางบัวลา นาดี ถึงบริเวณบ้าน
บ้านนายวิทรง  ดอกเคน หมู่ท่ี 4
 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี

เพ่ือซ่อมแซมและ
ป้องกันไม่ให้ตล่ิงช ารุด

เสียหาย

ซ่อมแซมริมตล่ิงท่ีช ารุดพัง
เสียหายกว้างเฉล่ีย 11.30 - 

17.30 เมตร ยาว 61.00 เมตร 
ท าหินทิ งและเรียงหินใหญ่ขนาด 
0.15 - 0.30 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.30 - 0.50 เมตร (หรือมีพื นท่ี
หินทิ งเรียงหินไม่น้อยกว่า 868 

ตร.ม. ใช้หินใหญ่ไม่น้อยกว่า 351
 ลบ.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

  499,500   
(งบเทศบาล)

  499,500    
(งบเทศบาล)

  499,500    
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

ท าให้ตล่ิงมี
ความ

แข็งแรงและ
ช่วยไม่ให้น  า
กัดเซาะริม

ตล่ิง

ส านักปลัด
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34

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจ้างช่างฝีมือและจ้าง
แรงงานตัดแต่ง  ตกแต่งต้นไม้

ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ท้ังสอง
ข้างทางถนนลาดยางส่ีเลนบ้าน
ส าพันตา สายบริเวณถนนสาม
แยกหนองแคน (ป้ายเทศบาล) 
ถึงบริเวณสามแยกบ้านอาจารย์
รัตนาภรณ์  เทวสถิตพงษ์  หมู่ท่ี
 1,2 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

 จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือดูแลบ ารุงรักษา
ต้นไม้ท้ังสองข้างทาง
ถนนเพ่ือเป็นสถานท่ี

ออกก าลังกาย

ตัดแต่ง  ตกแต่งต้นไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้ประดับ ท้ังสองข้าง
ทางถนนลาดยางส่ีเลน       

บ้านส าพันตา สายบริเวณสาม
แยกหนองแคน (ป้ายเทศบาล) 
ความยาวประมาณ 600 เมตร

  100,000  
 (งบเทศบาล)

  100,000   
(งบเทศบาล)

  100,000   
 (งบเทศบาล)

ร้อยละความ
 ส าเร็จของ

งาน

เทศบาลมี
ภูมิทัศน์ข้าง
ทางถนนท่ี
สวยงาม ร่ม

ร่ืนและ
ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย

ภายในชุมชน

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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35แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการจัดซ้ือกล้าไม้ประดู่แดง
หรือไม้เล้ียงประดู่แดง หรือกล้า
ไม้จ าพวกไม้ยืนต้นอ่ืนๆมาปลูก
บริเวณไหล่ทางท้ังสองข้างทาง

ถนนสายหลัก สายรอง เพ่ือให้ร่ม
เงาภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี
 จ านวน 5 หมู่บ้าน อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

บริเวณสองข้างทางถนน

จัดซ้ือกล้าไม้ประดู่แดง หรือ
ไม้เล้ียงประดู่แดง หรือกล้าไม้ 
จ าพวกไม้ยืนต้นอ่ืนๆมาปลูก

บริเวณไหล่ทางท้ังสองข้างทาง
ถนนสายหลัก สายรอง 

รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

  200,000  
 (งบเทศบาล)

  200,000   
(งบเทศบาล)

   200,000  
  (งบเทศบาล)

ร้อยละความ
 ส าเร็จของ

งาน

เทศบาลมี
ภูมิทัศน์ข้าง

ไหล่ทาง
ถนนท่ี

สวยงาม ร่ม
ร่ืน และ

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย

ภายในชุมชน

กองช่าง
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36

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม  การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมูคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาดี หมู่ท่ี 1 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม

และสวยงาม

โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนท่ี
ด้านหลังและด้านข้างของอาคารฯ 
กว้างเฉล่ีย 0.10-2.40 เมตร ยาว

รวม 43.25 เมตร หนา 0.12 เมตร 
และผนังก้ันโถปัสสาวะชาย ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.38 เมตร สูง 0.65 

เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 7 จุด
 พร้อมทาสีอาคารภายนอกโดยรอบ
อาคารฯ รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

120,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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37แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

2  โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารโรงจอดรถดับเพลิงเดิม 
บริเวณด้านหลังอาคารท่ีว่าการ
อ าเภอนาดี หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม

และสวยงาม

อาคารเดิม ค.ส.ล. ช้ันเดียว ขนาด
กว้าง 12.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร

 สูงเฉล่ียประมาณ 5.50 เมตร 
ปรับปรุงผนังและพ้ืนภายในอาคาร
เป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของ
เทศบาลขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
 14.00 เมตร สูงเฉล่ีย 5.50 เมตร 

พร้อมต่อเติมกันสาดโครงเหล็ก
ด้านหน้าอาคารขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

4.00 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

 275,900  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ค.ส.ล. บริเวณท่ีดินเทศบาล

ต าบลนาดี ตามหลักฐานโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 17074 พ้ืนท่ี 3 งาน
 ต้ังอยู่ฝ่ังตรงข้ามถนนโรงเรียน
เทศบาลต าบลนาดี  หมู่ท่ี 1  
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม

และสวยงาม

ก่อสร้างก าแพง ค.ส.ล. 3 ด้าน 
ความยาวรวม 100.77 เมตร สูง

เฉล่ีย 1.00 เมตร ระยะห่างเสาทุกๆ
 3.00 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  200,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม  การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมูคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาดี หมู่ท่ี 1 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม

และสวยงาม

โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนท่ี
ด้านหลังและด้านข้างของอาคารฯ 
กว้างเฉล่ีย 0.10-2.40 เมตร ยาว

รวม 43.25 เมตร หนา 0.12 เมตร 
และผนังก้ันโถปัสสาวะชาย ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.38 เมตร สูง 0.65 

เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 7 จุด
 พร้อมทาสีอาคารภายนอกโดยรอบ
อาคารฯ รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

120,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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37แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

2  โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารโรงจอดรถดับเพลิงเดิม 
บริเวณด้านหลังอาคารท่ีว่าการ
อ าเภอนาดี หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม

และสวยงาม

อาคารเดิม ค.ส.ล. ช้ันเดียว ขนาด
กว้าง 12.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร

 สูงเฉล่ียประมาณ 5.50 เมตร 
ปรับปรุงผนังและพ้ืนภายในอาคาร
เป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของ
เทศบาลขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
 14.00 เมตร สูงเฉล่ีย 5.50 เมตร 

พร้อมต่อเติมกันสาดโครงเหล็ก
ด้านหน้าอาคารขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

4.00 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

 275,900  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ค.ส.ล. บริเวณท่ีดินเทศบาล

ต าบลนาดี ตามหลักฐานโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 17074 พ้ืนท่ี 3 งาน
 ต้ังอยู่ฝ่ังตรงข้ามถนนโรงเรียน
เทศบาลต าบลนาดี  หมู่ท่ี 1  
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม

และสวยงาม

ก่อสร้างก าแพง ค.ส.ล. 3 ด้าน 
ความยาวรวม 100.77 เมตร สูง

เฉล่ีย 1.00 เมตร ระยะห่างเสาทุกๆ
 3.00 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

  200,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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38แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการถมดินบดอัดแน่น
บริเวณท่ีดินเทศบาลต าบลนาดี 
ตามหลักฐานโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
17074 พ้ืนท่ี 3 งาน ต้ังอยู่ฝ่ัง
ตรงข้ามถนนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลนาดี  หมู่ท่ี 1  ต าบลส า

พันตา อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม  

และสวยงาม

 ถมดินกว้างเฉล่ีย 29.83 เมตร ยาว
เฉล่ีย 38.40 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 
เมตร (หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,160 ลบ.ม.) พร้อมลงลูกรัง
อัดแน่นด้านบนหนาเฉล่ีย 0.20 

เมตร (หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
 239 ลบ.ม.) รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

 377,500  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. 
โดยรอบบริเวณท่ีดินเทศบาล
ต าบลนาดี ตามหลักฐานโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 17074 พ้ืนท่ี 3 งาน
 ต้ังอยู่ฝ่ังตรงข้ามถนนโรงเรียน
เทศบาลต าบลนาดี  หมู่ท่ี 1  
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี  

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม  

และสวยงาม

ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. 4 ด้าน ความยาว
รวม 142.00 เมตร สูงเฉล่ีย 2.00 
เมตร พร้อมประตูร้ัว ยาว 6.00 

เมตร จ านวน 2 ช่อง ระยะห่างเสา
ทุกๆ 3.00 เมตร รายละเอียดตาม

รูปแบบและรายการก าหนด

 500,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดท าและติดต้ังป้าย
บอกซอยถนนสายต่างๆ ท่ีแยก
จากถนนสายหลักท้ังสองข้าง
ทางภายในเขตเทศบาลต าบล
นาดี จ านวน 5 ชุมชน อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม

และสวยงาม

 จัดท าและติดต้ังเสาและแผ่นป้าย
ท าด้วยเหล็กจ านวน 56 ป้าย 
รายละเอียด ตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

 400,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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39แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอด
รถจักรยานยนต์ โครงเหล็กถัก 

บริเวณด้านหลังอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลนาดี 
หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม

และสวยงาม

ขนาดของพ้ืนท่ีอาคารโครงเหล็กถัก
กว้าง 6.10 เมตร ยาว 7.30 เมตร 
สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด 

   82,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ
ส าแร็จของ

งาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม  
และสวยงาม

ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
เคเบ้ิลใยแก้วน าแสง พร้อม

อุปกรณ์ ห้องกองคลัง ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือให้มีระบบการ
ส่ือสารท่ีรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ

โดยรติดต้ังระบบอินเตอร์ความเร็ว
สูงผ่านเคเบ้ิลใยแก้วน าแสงพร้อม

อุปกรณ์

    3,500   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

มีระบบการ
ติดต่อท่ี

รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง
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40

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก
ขยะขนาด 1 ตัน

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี
เหมาะสมเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือรถบรทุกขยะ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี
 ก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า
 110 กิโลวัติต์ ยกเทท้ายด้วย
ระบบไฮดรอลิก ตู้บรรทุกมูล

ฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3
 ลบ.ม. จ่านวน 1 คัน

  950,000  
 (งบเทศบาล)

  950,000  
(งบเทศบาล)

   950,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละของ
เตร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท่ี

จัดหา

มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท่ี

ทันสมัยและ
เพียงพอใน

การ
ปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

         5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
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41

แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เตียงเหล็กพร้อมท่ีนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดผ้าปู

ท่ีนอน และหมอนหนุน พ้ืนเตียงท าจากเหล็ก เกรด A
 สามารถรับน้ าหนักได้มากถึง 80 กก.จ านวน 1 เตียง 

   (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3,500 กองการศึกษา

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองเคลือบบัตร ตัวเคร่ืองท าจากโลหะ เคลือบได้
หน้ากว้าง 320 มม. (A3)  เคลือบเอกสารได้หนาสุด 1
 มม. มีท้ังเคลือบร้อนและเคลือบเย็น  (ไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3,800 กองการศึกษา

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
จ านวน 1 ใบ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

8,300 กองการศึกษา

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองป๊ัมน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ แบบ
อัตโนมัติแรงดันคงท่ี ส่งน้ าข้ึนสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร
 จ านวน 1 เคร่ือง (มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

6,700 กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 )  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562

เทสบาลต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ
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42แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ

5 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง (ULV) ระบบ
เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ 1 สูบ ก าลังแรงม้าเคร่ืองยนต์ 
3.0 กิโลวัตต์ ถังบรรจุน้ ามันเช้ือเพลิง 1.4 ลิตร ถัง

บรรจุสารเคมี 12 ลิตร สามารถฉีดพ่นก าจัดแมลงได้
ท้ังภายในและภายนอกอาคารจ านวน 2 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 85,000 บาท    (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

   170,000 
(2 เคร่ือง)

กองสาธารณสุข

6 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย เคร่ืองยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน 10 เคร่ือง 

ราคาเคร่ืองละ 10,900 บาท    (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

  109,000 
(10 เคร่ือง)

กองช่าง

7 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดใช้เคร่ืองยนต์แบบมือถือ 
เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 21 ซีซี ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 

0.9 แรงม้า ใบมีดตัดหญ้าไม่น้อยกว่า 29.5 น้ิว  
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 17,500 บาท    

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

   35,000   
 (2 เคร่ือง)

กองช่าง

8 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)ขนาด 40 
แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง (ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์)

180,000 กองการประปา

516,300รวม
42


