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   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.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 500,000 1 500,000 2 1,000,000

        1.2  แผนงำนกำรพำณิชย์ 2 350,000 5 2,700,000 4 700,000 11 3,750,000
4. กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม
       4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 1,000,000 1 1,200,000 2 2,200,000

5.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร

        5.1 แผนงำนกำรศึกษำ 2 180,000 2 1,090,000 1 1,000,000 5 2,270,000

รวมท้ังส้ิน         4 530,000 9 5,290,000 7 3,400,000 20 9,220,000

 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2563

  เทศบำลต ำบลนำดี    อ ำเภอนำดี    จังหวัดปรำจีนบุรี

ปี 2565
ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564
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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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
และวางท่อระบายน ้าในเขต      

  เทศบาล ฯ

เพ่ือปรับระดับพื นท่ี
รองรับโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมพื นผิวจราจรท่ี

ช้ารุดและให้มะบบ
ระบายน ้าท่ีได้มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  โดย
ลงดินลูกรัง  หรือหินคลุก  ,  ถนน

  ค.ส.ล. , ถนนลาดยางวางท่อ
ระบายน ้า  ตามจุดต่าง ๆ  ภายใน
เขตเทศบาลฯ จ้านวน  5  หมู่บ้าน

   500,000 
(งบเทศบาล)

   500,000 
(งบเทศบาล)

   500,000 
(งบเทศบาล)

   500,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง
และ

ครัวเรือนท่ี
ได้รับ

ผลกระทบ

ท้าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา การ
ระบายน ้า
สามารถ

ระบายน ้าได้
เร็วขึ นและ

น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัมนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1  พ.ศ.2563

เทสบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบลุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้แข้มแข็ง

     (เดิม ) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  รายการท่ี 148     หน้า61

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา
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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

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
และวางท่อระบายน ้าในเขต

เทศบาล ฯ

เพ่ือปรับระดับพื นท่ี
รองรับโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมพื นผิวจราจรท่ี

ช้ารุดและให้มะบบ
ระบายน ้าท่ีได้มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  โดย
ลงดินลูกรัง  หรือหินคลุก  ,  ถนน

  ค.ส.ล. , ถนนลาดยางวางท่อ
ระบายน ้า  ตามจุดต่าง ๆ  ภายใน
เขตเทศบาลฯ จ้านวน  5  หมู่บ้าน

   500,000 
(งบเทศบาล)

   500,000 
(งบเทศบาล)

   500,000
 (งบ

เทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง
และ

ครัวเรือนท่ี
ได้รับ

ผลกระทบ ท้าให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มาการ
ระบายน ้า
สามารถ

ระบายน ้าได้
เร็วขึ นและ

น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

        (เปล่ียนแปลงใหม่)
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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

2 โครงการขยายเขตท่อเมนต์
ประปาในเขตเทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ให้มีน้ าอุปโภค-บริโภค

จ้างเหมา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
 พร้อมวางท่อขนาดต่างๆ 
และติดต้ังมิเตอร์น้ าตามท่ี

 150,000 
(งบเทศบาล)

  150,000 
(งบเทศบาล)

  150,000 
(งบเทศบาล)

  150,000 
(งบเทศบาล)

  150,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า

สะอาดอุปโภค-
บริโภคตลอดปี
และครอบคลุม

พ้ืนท่ี

กองการ
ประปา

2 โครงการขยายเขตท่อเมนต์
ประปาในเขตเทศบาลต าบลนาดี

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ให้มีน้ าอุปโภค-บริโภค

จ้างเหมา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
 พร้อมวางท่อขนาดต่างๆ 
และติดต้ังมิเตอร์น้ าตามท่ี

  200,000 
(งบเทศบาล)

  200,000 
(งบเทศบาล)

200,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า

สะอาดอุปโภค-
บริโภค ตลอดปี
และครอบคลุม

พ้ืนท่ี

กองการ
ประปา

    1.2 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

      (เดิม) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รายการท่ี 1  หน้า 64

     (เปล่ียนแปลงใหม่)
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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

    1.2 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการส ารวจแหล่งน้ าส ารอง
ของประปาเทศบาล

หาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของ

ชุมชน

 -  จ้างเหมาส ารวจแหล่งน้ า
ผิวดิน -  จ้างเหมาส ารวจ

แหล่งน้ าบาดาล -  จ้างเหมา
ออกแบบระบบสูบส่งน้ าดิบ

เพ่ือผลิตน้ าประปา

  100,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า
ส าหรับใช้

อุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กองการ
ประปา

3 โครงการส ารวจแหล่งน้ าส ารอง
ของประปาเทศบาล

หาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของ

ชุมชน

 -  จ้างเหมาส ารวจแหล่งน้ า
ผิวดิน -  จ้างเหมาส ารวจ

แหล่งน้ าบาดาล -  จ้างเหมา
ออกแบบระบบสูบส่งน้ าดิบ

เพ่ือผลิตน้ าประปา

  100,000 
(งบเทศบาล)

  100,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า
ส าหรับใช้

อุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กองการ
ประปา

   (เดิม)  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รายการท่ี 6   หน้า 65

        (เปล่ียนแปลงใหม่)
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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

    1.2 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 
2  น้ิว จากบ้านนายสุริชัย  สีเคน
 ถึงบ้านนางสาวจันทจร ลูกอินทร์
 หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี

 จังหวัดปราจีนบุรี

 เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้
เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ใช้น้ า

วางท่อ PVC -ขนาด 2  น้ิว 
ขนาดกว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.3

 เมตร ยาว 280 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด

  39,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า

สะอาดอุปโภค-
บริโภค ตลอดปี
และครอบคลุม

พ้ืนท่ี

กองการ
ประปา

4 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 
4  น้ิว จากบ้านนายสุริชัย  สีเคน
 ถึงบ้านนางสาวจันทจร ลูกอินทร์
 หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี

 จังหวัดปราจีนบุรี

 เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้
เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ใช้น้ า

วางท่อ PVC -ขนาด 4 น้ิว 
ขนาดกว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.3

 เมตร ยาว 280 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด

  250,000 
(งบเทศบาล)

250,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า

สะอาดอุปโภค-
บริโภค ตลอดปี
และครอบคลุม

พ้ืนท่ี

กองการ
ประปา

    (เดิม)  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รายการท่ี 34   หน้า 69

      (เปล่ียนแปลงใหม่)
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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

    1.2 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 
 2  น้ิว จากบ้านนายอมร  ท่า

ประเสริฐ  ถึง บ้านนายสุวรรณ  
ท่าประเสริฐ หมู่ท่ี 1 ต าบลส า
พันตา  อ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี

 เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้
เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ใช้น้ า

วางท่อ PVC ขนาด 2  น้ิว 
ขนาดกว้าง 0.3 เมตรลึก 0.3 

เมตร ยาว 775  เมตร  
รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด

  104,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า

สะอาดอุปโภค-
บริโภค ตลอดปี
และครอบคลุม

พ้ืนท่ี

กองการ
ประปา

5 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 
 4  น้ิว จากบ้านนายอมร  ท่า

ประเสริฐ  ถึง บ้านนายสุวรรณ  
ท่าประเสริฐ หมู่ท่ี 1 ต าบลส า
พันตา  อ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี

 เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้
เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ใช้น้ า

วางท่อ PVC ขนาด 4  น้ิว 
ขนาดกว้าง 0.3 เมตรลึก 0.3 

เมตร ยาว 775  เมตร  
รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด

  150,000 
(งบเทศบาล)

 150,000 
(งบเทศบาล)

  150,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า

สะอาดอุปโภค-
บริโภค ตลอดปี
และครอบคลุม

พ้ืนท่ี

กองการ
ประปา

          (เดิม)  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รายการท่ี 35   หน้า 69

           (เปล่ียนแปลงใหม่)
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8

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

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

    1.2 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 
4  น้ิว จากร้านน้ าด่ืมนาดี ถึง

ปากซอยเทศบาล ฯ  ซอย 43  
หมู่ท่ี 2 ต าบล ส าพันตา  อ าเภอ
นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี            
                                      

แผนพัฒนาท้องถ่ิน     (พ.ศ.
2561-2565) รายการท่ี 39    

หน้า 69

 เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้
เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ใช้น้ า

วางท่อ PVC  ขนาด 4  น้ิว  
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 
1.20  เมตร  ยาว  2,033 

เมตร รูปแบบตามเทศบาลฯ 
ก าหนด

1,180,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า

สะอาดอุปโภค-
บริโภค ตลอดปี
และครอบคลุม

พ้ืนท่ี

กองการประปา

6 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 
4  น้ิว จากร้านน้ าด่ืมนาดี ถึง

ปากซอยเทศบาล ฯ  ซอย 43  
หมู่ท่ี 2 ต าบล ส าพันตา  อ าเภอ

นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

 เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้
เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ใช้น้ า

วางท่อ PVC  ขนาด 4  น้ิว  
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 
1.20  เมตร  ยาว  2,033 

เมตร รูปแบบตามเทศบาลฯ 
ก าหนด

2,000,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ า

สะอาดอุปโภค-
บริโภค ตลอดปี
และครอบคลุม

พ้ืนท่ี

กองการ
ประปา

         (เดิม)   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รายการท่ี 39  หน้า 69

          (เปล่ียนแปลงใหม่)
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9

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

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

7 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก่อสร้างสวนหย่อม/สวนสาธารณะ
ลานออกก าลังกาย  และสวน

ดอกไม้ประดับ รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

   715,200 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

ประชาชนมี
สวนหย่อม/

สวนสาธารณะ
ส าหรับ

พักผ่อนหย่อน
ใจและออก
ก าลังกาย 
เกิดความ

สามัคคีของ
ประชาชน
เกิดการ
พัฒนา

ส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพ

ชีวิตของ
ประชาชน

กองช่าง

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัมนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2563

เทสบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสิกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม

         (เดิม) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) รายการท่ี 11 หน้า 98

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

9



10

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

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

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก่อสร้างสวนหย่อม/สวนสาธารณะ
ลานออกก าลังกาย  และสวน

ดอกไม้ประดับ รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

 1,000,000 
(งบเทศบาล)

 1,200,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

ประชาชนมี
สวนหย่อม/

สวนสาธารณะ
ส าหรับ

พักผ่อนหย่อน
ใจและออก
ก าลังกาย 
เกิดความ

สามัคคีของ
ประชาชน
เกิดการ
พัฒนา

ส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพ

ชีวิตของ
ประชาชน

กองช่าง

         (เปล่ียนแปลงใหม่)
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11

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

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

8 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ใน

สภาพท่ีดีพร้อมใช้งาน

บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ
หรือประกอบข้ึนใหม่ดัดแปลงต่อ
เติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้างเช่น

ถนนฯลฯ

  200,000 
(งบเทศบาล)

  200,000 
(งบเทศบาล)

  200,000 
(งบเทศบาล)

  200,000 
(งบเทศบาล)

  200,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

ปรับปรุง
พัฒนา

ส่ิงก่อสร้างท่ี
อยู่ในความ

รับผิดชอบให้
อยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้ดี

กองช่าง

8 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ใน

สภาพท่ีดีพร้อมใช้งาน

บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ
หรือประกอบข้ึนใหม่ดัดแปลงต่อ
เติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้างเช่น

ถนนฯลฯ

  200,000 
(งบเทศบาล)

  200,000 
(งบเทศบาล)

  200,000 
(งบเทศบาล)

  1,000,000 
(งบเทศบาล)

  1,000,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

ปรับปรุง
พัฒนา

ส่ิงก่อสร้างท่ี
อยู่ในความ

รับผิดชอบให้
อยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้ดี

กองช่าง
        (เปล่ียนแปลงใหม่)

      (เดิม)  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รายการท่ี 12 หน้า 113

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัมนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2563

เทสบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม  การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมูคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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12แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการติดต้ังเสาหลักเขตท่ีดิน
แนวทางหลวงท้องถ่ินถนนสายหลัก

สายรองและเขตท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลฯ

สามารถแบ่งแนวเขตท่ีดิน
สาธารณประโยขน์ได้ชัดเจน

จัดท าเสาหลักเขตท่ีดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.15 ม.

 ยาว 1.00 หนา 0.10 เมตร 
พร้อมระบุอักษรเขตทางหลวง

ท้องถ่ินจ านวน 200 ต้น 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

  90,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

เพ่ือลดข้อ
พิพาทกรณี
บุกรุกเขต

ท่ีดินทางหลวง
,ท่ีดิน

สาธารณะ
ประโยชน์ใน
เขตเทศบาลฯ

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังเสาหลักเขตท่ีดิน
แนวทางหลวงท้องถ่ินถนนสายหลัก

สายรองและเขตท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลฯ

สามารถแบ่งแนวเขตท่ีดิน
สาธารณประโยขน์ได้ชัดเจน

จัดท าเสาหลักเขตท่ีดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.15 ม.

 ยาว 1.00 หนา 0.10 เมตร 
พร้อมระบุอักษรเขตทางหลวง

ท้องถ่ินจ านวน 200 ต้น 
รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

  90,000   
(งบเทศบาล)

  90,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

เพ่ือลดข้อ
พิพาทกรณี
บุกรุกเขต

ท่ีดินทางหลวง
,ท่ีดิน

สาธารณะ
ประโยชน์ใน
เขตเทศบาลฯ

กองช่าง

         (เดิม)   แผนพัฒนาท้องถ่ิน     (พ.ศ.2561-2565) รายการท่ี 13  หน้า 113

          (เปล่ียนแปลงใหม่)
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