
แบบ ผด.01

หมายเหตุ : โครงการตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังหมด 96 โครงการ
งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ต้ังไว้ 25,457,590 บาท
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หน่วยด าเนินงาน
โครงการท้ังหมดท่ีด าเนินงานแผนงาน งบประมาณท้ังหมดงบประมาณ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์/ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ไม่มีไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 1



แบบ ผด.01

1. แผนงานสาธารณสุข

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3. แผนงานการเกษตร

หมายเหตุ : โครงการตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังหมด 96 โครงการ
งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ต้ังไว้ 25,457,590 บาท
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ส านักปลัด

กองช่าง

ส านักปลัด
กองช่าง

โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด
ยุทธศาสตร์/ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินงาน
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน ท่ีด าเนินงาน



แบบ ผด.01

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3. แผนงานการศึกษา

4. แผนงานสาธารณสุข

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

6. แผนงานเคหะและชุมชน

หมายเหตุ : โครงการตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังหมด 96 โครงการ
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หน่วยด าเนินงาน
แผนงาน ท่ีด าเนินงาน โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์/ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ
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แบบ ผด.01

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10. แผนงานการพาณิชย์

11. แผนงานงบกลาง

หมายเหตุ : โครงการตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังหมด 96 โครงการ
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์/ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินงาน

แผนงาน ท่ีด าเนินงาน โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด
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แบบ ผด.01

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 7 125,000
นันทนาการ

หมายเหตุ : โครงการตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังหมด 96 โครงการ
งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ต้ังไว้ 25,457,590 บาท
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โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

หน่วยด าเนินงาน
แผนงาน ท่ีด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์/ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน



แบบ ผด.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หมายเหตุ : โครงการตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังหมด 96 โครงการ
งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ต้ังไว้ 25,457,590 บาท

หน้า 56

8 8.33 145,000 0.56 ส านักปลัด

กองคลัง

หน่วยด าเนินงาน
แผนงาน ท่ีด าเนินงาน โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

รวมท้ัง 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์/ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

กองช่าง

กองช่าง

0 0 0 0  -

7

81 84.37

7.29 758,200

24,554,390

2.97

96.45

ส านักปลัด

ส านักปลัด


















