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  ส่วนที่  1 

บทนำ 
 

1.1 บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น แผนดำเนินงาน เป็น
เครื ่องมือในการบริหารงานของผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  

แผนดำเนินงาน กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ ในเทศบาล
ตำบลนาด่าน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก  

1) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนาด่าน รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่เทศบาลตำบลนาด่านอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตำบลนาด่านดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่

ดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลนาด่าน  
4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่เทศบาลตำบลนาด่านพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชนใ์น

การประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่  

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  แผนดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลนาด่าน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาด่าน ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2565 

2) เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบล  นาด่าน มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  

3) เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ  
4) เพ่ือจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ       ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลนาด่าน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยสามสิบวัน 
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เค้าโครงร่างแผนการดำเนนิงาน 
  ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้า
โครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 บทนำ 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย  

- บทนำ 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดแผนการดำเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย  

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

    
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. แผนการดำเนินงาน ช่วยในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สามารถควบคุมการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาด่าน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

2. แผนการดำเนินงาน ช่วยให้เทศบาลตำบลนาด่าน มีแนวทางในการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   มากข้ึน 

3. แผนการดำเนินงาน ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ  
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ส่วนที่ 2 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดำเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          

-   0.00   0.00 สำนักปลัดเทศบาล 
    0.00   0.00 สำนักปลัดเทศบาล 
    0.00   0.00 สำนักปลัดเทศบาล 

รวม 0 0.00 0 0   
      

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดำเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

2.1) แผนงานบริหารทั่วไป 2 3.39 265,000 1.07 สำนักปลัดเทศบาล 
2.2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.69 29,700 0.12 สำนักปลัดเทศบาล 
2.3) แผนงานสาธารณสุข 2 3.39 520,000 2.11 สำนักปลัดเทศบาล 
2.4) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 2 3.39 20,000 0.08 สำนักปลัดเทศบาล 

รวม 7 8.47 834,700 3   
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

          

3.1) แผนงานบริหารทั่วไป 4 6.78 420,000 1.70 สำนักปลัดเทศบาล 

3.2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 5.08 209,280 0.85 งานป้องกัน ฯ. 
3.3) แผนงานการศึกษา 11 18.64 5,317,340 21.56 งานการศึกษา 

3.4) แผนงานสาธารณสุข 4 6.78 432,500 1.75 งานสาธารณสุข 
3.5) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 2 3.39 35,000 0.14 สำนักปลัดเทศบาล 
3.6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 30.51 3,306,000 13.41 กองช่าง 
3.7) แผนงานงบกลาง 3 5.08 13,693,800 55.53 สำนักปลัดเทศบาล 
3.8) แผนงานบริหารงานคลัง 1 1.69 150,000 0.61 กองคลัง 

รวม 46 76 23,563,920 94.95   
      

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

4.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 10.17 260,000 1.05 สำนักปลัด 
            

รวม 6 10.17 260,000 1.05   



๕ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่นอย่างย่ังยืน 

          

  0 0.00 0 0.00   
  0 0.00 0 0.00   
  0 0.00 0 0.00   

รวม 0 0.00 0 0.00   

รวมทั้งสิ้น 59 94.92 24,658,620 99.31   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 เทศบาลตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

 

 

 

 

 

-                 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 เทศบาลตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้มา
ซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ, 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, คา่เย็บ
หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ. 

250,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

                        

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลนา
ด่าน 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ 

15,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 โครงการทำแนวกั้นไฟเพื่อ
ป้องกันไฟป่า 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าตอบแทน
วิทยากร และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 

29,700 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

(งานป้องกัน ฯ.) 

            

 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมกำจดั
ขยะมูลฝอย 

420,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข) 

            

2 โครงการจดัตั้งธนาคารขยะ
เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ต้นทาง 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ 

100,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข) 

                        



๙ 

 

 

2.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 โครงการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ 

10,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามพระบรม
ราชกุมาร ี

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ 

10,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เทศบาลตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น                                                                                                                         
  3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง ๆ 

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ,ค่าเช่าเครื่องถ่าย
,ค่าออกแบบ ฯลฯ 

250,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

                        

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง ๆ 

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ,ค่าเช่าเครื่องถ่าย
,ค่าออกแบบ ฯลฯ 

60,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง                         

3 โครงการอบรมพัฒนา
องค์กร (OD) เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพในการทำงาน  
และพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร ประจำปี 2565 
เทศบาลตำบลนาด่าน 

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

80,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

                  



๑๑ 

 

               

 
3.2 แผนงานบริหารงานคลงั 

 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

4 อุดหนุนองค์กรการกุศล --เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิจกรรมสำนักงานกาชาด
จังหวัดหนองบัวลำภู 

30,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

                  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลตำบลนาด่าน 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการ
โครงการ เช่น ค่าคัดลอก
ข้อมูลที่ดิน ค่าวัสดุ ฯลฯ 

150,000 ในเขต
เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองคลัง             



๑๒ 

 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น  ค่าเบี้ยเลีย้ง
ผู้ปฏิบัติงาน ,ค่าวสัดุอุปกรณ์,ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ. 

84,640 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนักปลดัฯ 
(งาน

ป้องกันฯ.) 

            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น  ค่าเบี้ยเลีย้ง
ผู้ปฏิบัติงาน ,ค่าวสัดุอุปกรณ์,ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ. 

84,640 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนักปลดัฯ 
(งาน

ป้องกันฯ.) 

            

3 อุดหนุนส่วนราชการ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด จังหวัดหนองบัวลำภู 

40,000 ในเขต
เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งานป้องกัน
ฯ) 

            

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

3.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย(3-5 
ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลนาด่าน ดังน้ี         
- ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 
200.- บาท/ปี                       
-  ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคน
ละ  200.-  บาท/ปี                
-  ค่าเครื่องแบบนักเรียนในอัตรา
คนละ  300.-  บาท/ปี             
-  ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใน
อัตราคนละ  430.-  บาท/ปี           

123,170 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

                        

2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูในสังกัด 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพคร ู

90,000 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

            

 

 

 



๑๔ 

 

 

 

 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)สำหรับเด็ก
ปฐมวัย (2-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน 
ในอัตรา  1,700.-/คน/ปี          

292,400 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

                        

4 โครงการสนับสนุน
โครงการค่าอาหาร
กลางวัน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ใน
อัตราคนละ  20- บาท/วัน จำนวน  
245  วัน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาด่านทั้ง  
4  แห่ง       

842,800 เทศบาล
ตำบล       
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

            

5 ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  จำนวน  
260  วัน   สำหรับศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาด่านทั้ง  
4  แห่งและโรงเรียนในสังกัด  สพฐ. 
ในเขตเทศบาลตำบลนาด่าน  
จำนวน 4  แห่ง     

1,528,970 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

              



๑๕ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

6 อุดหนุนส่วนราชการ - อุดหนุน รร.บ้านหนองบัวน้อยโนน
ชาติหนองเห็นวิทยา 

  -  เพื่อสนับหนุนโครงการเข้าคา่ย
ลูกเสือ-เนตรนารี 10,000.-บาท    
- เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬานักเรยีน  10,000.- 
บาท 

20,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

            

7 อุดหนุนส่วนราชการ - อุดหนุน รร.บ้านกุดฮู-ชมภูทอง    
- เพื่อสนับหนุนโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 10,000.-บาท   
- เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬานักเรยีน  10,000.- 
บาท 

20,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

                        

8 อุดหนุนส่วนราชการ - อุดหนุน รร.บ้านนาดา่น             
- เพื่อสนับหนุนโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 10,000.-บาท   
- เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬานักเรยีน  10,000.- 
บาท 

20, 000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

            

 
 
 



๑๖ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

9 อุดหนุนส่วนราชการ - อุดหนุน รร.บ้านส้มป่อย-ค่าย
เมืองแสน                            -  
- เพื่อสนับหนุนโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 10,000.-บาท  
-  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬานักเรยีน  
10,000.- บาท 

20,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

            

10 อุดหนุนส่วนราชการ - อุดหนุน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 2                            
-  เพื่อสนับหนุนโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการนักเรียน จำนวน 
20,000.-บาท                     

 -  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬานักเรยีน จำนวน 
20,000.- บาท 

40,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

            

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

11 เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรยีน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล  จำนวน 4  แห่ง   อัตรา
คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 
วัน 

2,320,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

3.4  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ เช่น การป้องกัน
และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา  2019 (โควิด-19) 
และป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคฯ.  

80,000 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข) 

                        

2 เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  กลุม่  
อสม.ตำบลนาดา่น ตามโครงการ
พัฒนาสาธารณสุขมลูฐานของกลุม่ 
อสม.  ในการพัฒนางาน
สาธารณสุข แก้ปญัหาสุขภาพของ
ชุมชนในพื้นที่ตำบลนาด่าน 
จำนวน 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 
7,500  บาท 

82,500 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
(งานสารณสุข) 

            

3 เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้นในพ้ืนท่ี
ตำบลนาด่าน จำนวน  11 
หมู่บ้าน ๆ บ้านละ  20,000 
บาท  เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

220,000 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
(งานสารณสุข) 

            



๑๙ 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ  

50,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข) 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 โครงการ จดัประชุม
ประชาคมเพื่อจดัทำชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ จดัทำ/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเตมิ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

                        

2 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ  

20,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

3.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สาย
ถนนลาดยาง-ศาลา
ประชาคมหลังเดมิ 

-เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 101 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404 ตาราง
เมตร  

241,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                         

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
สายหน้าศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 11 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 36 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

70,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 11 
สายแยกศาลาประชาคม-
วัดศิริทรงธรมม  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 
ระยะทาง 178 เมตร ลงท่อ คสล.
ขนาด 0.40x1.00 เมตร บ่อพัก 
คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร 

180,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง             



๒๒ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

4 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 6 สายศาลา
ประชาคมไปโนนหินแห่  

-เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ระยะทาง 
300 เมตร ลงท่อ คสล.ขนาด 
0.40x1.00 เมตร บ่อพัก คสล.
ขนาด 1.00x1.00เมตร จำนวน 
30 บ่อ  

319,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                         

5 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 9 สายหนองบัวงาม
ไปลำห้วยแคน 

-เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ระยะทาง 
245 เมตร ลงท่อ คสล. ขนาด 
0.40x1.00 เมตร บ่อพัก คสล.
ขนาด 1.00x1.00 เมตร 

250,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                    

6 โครงการขยายถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 สายถนนลาดยาง
ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

-เพื่อเป็นค่าขยายเขตถนน คสล. หมู่
ที่ 2 ขนาดความกว้าง 1.70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 85 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 144.5 ตาราง
เมตร   

71,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                    

 

 
 
 
 



๒๓ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

7 โครงการขยายถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 สายแยกศาลา
ประชาคมหมู่บ้านไป
โรงเรียน  

-เพื่อเป็นค่าขยายเขตถนน คสล.หมู่
ที่ 2 ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 288 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 345.6 ตาราง
เมตร 

179,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                         

8 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 1 สายแยกโรงน้ำไป
ลำหวยแคน 

-เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ขนาดความ
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1500 
เมตร ( เฉพาะจุดที่ชำรดุเสยีหาย) 

90,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                    

9 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 4 สายหนองบัวน้อย
ไปภูพาน 

-เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
(เฉพาะจุดที่ชำรุดเสยีหาย) 

30,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                    

10 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 8 สายบ้านทุ่งสว่าง-
ลำหวยส้มป่อย 

-เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร  

250,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                    

 
 
 



๒๔ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

11 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 1 สายแยกบ้านผือ
ไปลำห้วยแคน 

-เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ขนาดความ
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2000 
เมตร (เฉพาะจุดที่ชำรดุเสียหาย) 

90,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง               
     

12 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 1 สายบ้านนาด่าน
ไปภูพาน 

-เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3000 
เมตร (เฉพาะจุดที่ชำรดุเสียหาย) 

70,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                    

13 โครงการสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3,10 สาย
บ้านกุดฮไูปโนนสังทอง 

-เพื่อเป็นค่าสรา้งถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,10 ขนาด
ความกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร ยาว 300 เมตร 

594,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                    

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ภายใน
เขตพื้นท่ีตำบลนาด่าน   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตดิตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ภายในเขตพื้นท่ี
ตำบลนาด่าน ชุดโครมคู่ LED 18 
วัตต์ จำนวน 66 ชุด พร้อมสายไฟ 
THW ขนาด 16 มลิลิเมตร จำนวน 
50 ม้วน 

235,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                    

 



๒๕ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
ตำบลนาด่าน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงั
ภายในตำบลนาด่าน โดยการลงดนิ
ลูกรัง จุดที่ชำรุดเสยีหายเฉพาะ
ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
นาด่านกำหนด 

200,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง               
     

16 อุดหนุนส่วนราชการ -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หน้าทางเข้า
วัดป่าอรัญวาสี ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 30 kva พร้อม
ขยายไฟฟ้าแรงตำ่ 120 เมตร  

220,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                   

17 อุดหนุนส่วนราชการ -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อ
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ 5 สายวดัป่าภหูลาวทอง ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ ระยะทาง 600 
เมตร 

181,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง                   

 
 
 



๒๖ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

18 อุดหนุนส่วนราชการ -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อ
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ 7 สายสุขสำราญ (คุ้ม
บ้านน้อน) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ระยะทาง 120 เมตร จำนวน 3 ต้น 

36,000 เทศบาล
ตำบลนา

ด่าน 

กองช่าง               
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

3.7  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ -เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ตามโครงการสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุของ  อปท. พ.ศ.  2552  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2562 

10,098,600 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
(งานสังคม
สงเคราะห์) 

                        

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ความพิการ  
ตามโครงการสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความ
พิการของ  อปท. พ.ศ.  2553  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2562 

3,367,200 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
(งานสังคม
สงเคราะห์) 

                      

 
 



๒๘ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 งบประมาณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ตามโครงการสนับสนุนการ
จัดสวสัดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย  การจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพของ  อปท. พ.ศ.  
2548   

228,000 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
(งานสังคม
สงเคราะห์) 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 เทศบาลตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนตำบลนาด่าน 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ,ค่าวสัดุอุปกรณ์,ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ. 

50,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนักปลดั 
เทศบาล (งาน
การศึกษา) 

                        

2 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
วันออกพรรษา เยาวชนตำบล
นาด่านต้านยาเสพติด 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ,ค่าวสัดุอุปกรณ์,ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ. 

40,000 เทศบาล
ตำบล      
นาด่าน 

สำนักปลดั 
เทศบาล (งาน
การศึกษา) 

                        

3 โครงการสนับสนุนการจัด
ประเพณีบุญข้าวจี ่

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการ
ดำเนินการจัดงานประเพณีบญุข้าวจี่
วัดถ้ำสุวรรณคหูา เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดขบวนแห่ ค่าจ้างเครื่องเสียง ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนักปลดั 
เทศบาล (งาน
การศึกษา) 

                        

 
 
 
 



๓๐ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

4 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
สักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก     
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

                        

5 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรา ประจำป ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก     
ปลัดเทศบาล 

(งาน
การศึกษา) 

                        

6 โครงการจดังานประเพณี  รด
น้ำดำหัวผูสู้งอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
(ตกแต่งขบวนแห่,ตกแต่งสถานท่ี 
ฯลฯ.),เงินรางวัล ,ค่าเครื่องเสียง,เงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ,คา่วัสดุ
อุปกรณ์ฯลฯ 

40,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก     
ปลัดเทศบาล 

(สังคม
สงเคราะห์) 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 เทศบาลตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

5.  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างย่ังยืน 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ส่วนที่ 2/1 
บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

          

1.1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 52.94 321,900 57.82 สำนักปลัดเทศบาล/
คลัง 

1.2)  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 8.82 12,800 2.30 งานป้องกัน ฯ. 
1.3)  แผนงานการศึกษา 3 8.82 49,300 8.86 งานการศึกษา 

1.4)  แผนงานสาธารณสุข 2 5.88 27,300 4.90 งานสาธารณสุข 

1.5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 2.94 23,000 4.13 งานสังคมสงเคราะห์ 
1.4)  แผนงานเคหะและชมุชน 7 20.59 122,400 21.99 กองช่าง 

            

รวม 34 100.00 556,700 100.00   

 
 

 



๓๓ 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 เทศบาลตำบลนาด่าน  อำสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมา
ณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบาน
เลื่อน ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ราคา
ตัวละ 4,300.-บาท 

12,900 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

                        

2 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500.-บาท  

11,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานท่ัวไป สำหรบัพนักงาน 
จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 1,500.-บาท 

4,500 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ทำงานระดับ 1-3 จำนวน 3 ตัวๆ
ละ 5,000.- บาท 

15,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

   



๓๔ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
งบประมา

ณ  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

5 จัดซื้อครภุัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 5,500.-บาท   

11,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 23,000.-บาท 

46,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
7,500.-บาท 

15,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,600.-บาท  

5,200 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

9 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก สำหรับ
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 22,000.-บาท 

22,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

10 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานท่ัวไป จำนวน 
9 ตัว ตัวละ 2,000.- บาท 

18,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง               

11 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารเตี้ย จำนวน 5 ตัว 
ตัวละ 2,600.-บาท 

13,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง             

12 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานระดบั 1-3 จำนวน 
2 ตัว ตัวละ 5,000.-บาท 

10,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง             

13 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-5 
จำนวน 2 ตัว ตัวละ 6,000.-บาท 

12,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง              

 
 
 
 



๓๖ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

14 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 
จำนวน 4 หลัง หลังละ 5,000.-บาท 

22,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง             

15 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต 
สำหรับงานประมวลผล สำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 20,000.-บาท 

20,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง             

16 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 23,000.-บาท 

69,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง             

17 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 7,500.-บาท 

7,500 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง             

18 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600.-บาท  

7,800 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองคลัง             

 
 
 
 



๓๗ 

 

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
ประตูกระจกบานเลื่อน ขนาดไม่นอ้ย
กว่า 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง ราคาหลังละ 
4,300.- บาท 

4,300 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก    
ปลัดเทศบาล       
(งานป้องกันฯ) 

         
      

2 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 2-5 
จำนวน 1  ตัว ราคาตัวละ 6,500.-
บาท 

6,500 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก    
ปลัดเทศบาล       
(งานป้องกันฯ) 

            

3 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน ระดับ 2-5 
จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,000.-บาท 

2,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก    
ปลัดเทศบาล       
(งานป้องกันฯ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

1.3  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
ประตูบานเลื่อนกระจก ไม่น้อยกว่า 4 
ฟุต จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,300.-
บาท 

4,300 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก    
ปลัดเทศบาล  

(งานการศึกษา) 

               

2 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In  
One สำหรับสำนักงาน  จำนวน  1 
เครื่อง ๆ ละ  23,000.- บาท 

23,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก    
ปลัดเทศบาล  

(งานการศึกษา) 

            

 

1.3  แผนงานการศึกษา 
 1.3.1 งานระดับก่อนวัยเรียน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

3 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 5,500 

22,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก    
ปลัดเทศบาล  

(งานการศึกษา) 

               

 
 



๓๙ 

 

1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 
1 หลัง หลังละ 4,300.-บาท  

4,300 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก    
ปลัดเทศบาล  

(งานสาธารณสุข) 

            

2 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In  
One สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  
1 เครื่อง ๆ ละ  23,000.- บาท 

23,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนัก    
ปลัดเทศบาล  

(งานสาธารณสุข) 

            

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  
In  One สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  1 เครื่อง ๆ ละ  23,000.- 
บาท 

23,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

สำนักปลดัเทศบาล  

(งานสังคมสงเคราะห์) 

            

 
 
 
 



๔๐ 

 

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานท่ัวไป สำหรับ
พนักงาน จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 
1,500.-บาท 

4,500 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองช่าง             

2 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ลิ้นชัก 
ขนาดยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร พรอ้มราง
คีย์บอร์ดและที่วางซีพียู จำนวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500.-บาท 

7,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองช่าง             

3 จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จำนวน 1 หลัง หลังละ 5,500 

5,500 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองช่าง             

4 จัดซื้อครภุัณฑ์
การเกษตร 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 
ขนาด 2 แรงม้า ขนาดใบพัดไม่นอ้ยกว่า 
14 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 
ตัวๆละ 25,000 บาท 

75,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองช่าง             

 
 
 
 



๔๑ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ  
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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

5 จัดซื้อครภุัณฑ์
โรงงาน 

-เพื่อจัดซื้อเครื่องเจยีแบบมือถือ ขนาด 
6 น้ิว (150 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,000 รอบ
ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 5,800.-บาท 

5,800 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองช่าง 
         

      

6 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In  
One สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  
1 เครื่อง ๆ ละ  23,000.- บาท 

23,000 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองช่าง             

7 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600.-บาท 

2,600 เทศบาล
ตำบล     
นาด่าน 

กองช่าง                         

 
 
 
 
 
 
 
 


