
( - )
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 - ไม่มี ไม่มี ไม่มี

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หน้า 57

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี
โครงการ
/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ. 2564

ไม่มีไม่มี



1. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการธนาคารขยะชุมชน รับซ้ือขยะในหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 30,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการวางท่อระบายน้ า หน้าศาลปู่ตา วางท่อระบายน้ า 16,000 ในเขตฯ กองช่าง

บ้านโนนบวร หมู่ท่ี 15
2 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 194,400 ในเขตฯ กองช่าง

บ้านโนนบวร หมู่ท่ี 15 บ้านพ่อตุ๋ย - แม่สร้อยฯ
3 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 115,200 ในเขตฯ กองช่าง

สว่างอรุณ หมู่ท่ี 20 เส้นบ้านแม่ฝ้าย - พ่ออ่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

กิจกรรม

หน้า 58

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม



2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 117,600 ในเขตฯ กองช่าง

สว่างอรุณ หมู่ท่ี 20 บ้านแม่บุษบาฯ
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 180,000 ในเขตฯ กองช่าง

บ้านโนนสูง หมู่ท่ี 7 เส้นบ้านพ่อโฮม

3. แผนงานการเกษตร (งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า จัดประชุมและส ารวจพ้ืนท่ี 100,000 ในเขตฯ กองช่าง

ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม การท าแผนบริหารจัดการน้ า
2 โครงการปลูกป่าชุมชน ปลูกป่าในเขตพ้ืนท่ี 5,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 59



1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 20,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

และนอกราชอาณาจักร
2 โครงการอบรมเพ่ิมความรู้พัฒนาทักษะ อบรมเพ่ิมความรู้แก่พนักงาน 30,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ เทศบาล
3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบรมแก่พนักงานเทศบาล 30,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

4 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาและ 10,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด
ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน

5 โครงการสร้างความเป็นะเบียบเรียบร้อย ท าความสะอาด ปรับปรุง 10,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด
ในองค์กร (5 ส) ภูมิทัศน์และสถานท่ีส านักงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม

แบบ ผด.02

หน้า 60

กิจกรรม



1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 20,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

และนอกราชอาณาจักร
2 โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า จัดประชาคมในหมู่บ้านใน 38,750 ในเขตฯ ส านักปลัด

แผนพัฒนาต าบล เขตพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 30,000 ส านักงานฯ กองคลัง

และนอกราชอาณาจักร
2 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ออกจัดเก็บภาษีในพ้ืนท่ี/ 5,000 ในเขตฯ กองคลัง

หมู่บ้าน

/กิจกรรม กิจกรรม

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 61



2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 30,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

และนอกราชอาณาจักร
2 โครงการต้ังจุดบริการร่วมเพ่ือบริการ ต้ังจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 30,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ประชาชนเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย)
3 โครงการต้ังจุดบริการร่วมเพ่ือบริการ ต้ังจุดตรวจช่วงเทศกาล 30,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ประชาชนเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) สงกรานต์
4 โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย 30,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ประจ าปี 
5 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข การอบรมและด าเนินการป้อง 40,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติดในชุมชน กันยาเสพติดแก่ประชาชน
6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 100,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

พิบัติเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม ภัยพิบัติ
7 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ิมศักยภาพให้กับ ฝึกทบทวนการปฏิบัติงาน/หน้า 100,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

อาสาสมัคร อปพร. ท่ีแก่ อปพร.

กิจกรรม

แบบ ผด.02

หน้า 62

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม



2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ าแก่เด็ก การอบรมให้ความรู้และสาธิต 40,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

การเอาตัวรอดแก่เด็ก/เยาวชน

3. แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 30,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

และนอกราชอาณาจักร

3. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 30,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

และนอกราชอาณาจักร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 63

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



3. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็ก 20,000 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานกิจกรรมวันเด็กในศูนย์ 30,000 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
4 โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้ 30,000 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด

รายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่บุคลากรทางการศึกษา เด็กเล็ก
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ ส่งเสริมสุขอนามัยและ 10,000 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด

โภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด โภชนาการในเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม เด็กเล็ก

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบาย ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 20,000 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด
รัฐบาล กรณีรัฐบาลมีนโยบายส่ังการ เด็กเล็ก

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สนับสนุนค่าใช่จ่ายต่างๆ 1,379,675 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด
สถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนด เด็กเล็กใน
 - อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัด

แบบ ผด.02

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 64

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน



3. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

(ต่อ)  - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม อุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการ 1,117,145 ในเขตฯ ส านักปลัด
(นม) จัดซ้ือนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
(2) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
 - โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
 - โรงเรียนบ้านอาบช้าง
 - โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
 - โรงเรียนหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 65



3. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ 1,722,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ อาหารกลางวันแก่โรงเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีฯ ในเขตพ้ืนท่ี
(1) โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
(2) โรงเรียนบ้านอาบช้าง
(3) โรงเรียนบ้านโนนส่วางบวรวิทยา
(4) โรงเรียนหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

10 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดโครงการแข่งขัน อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 40,000 ในเขตฯ ส านักปลัด
กีฬาภายในต้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬาภายในแก่
(1) โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ โรงเรียนในพ้ืนท่ี
(2) โรงเรียนบ้านอาบช้าง
(3) โรงเรียนบ้านโนนส่วางบวรวิทยา
(4) โรงเรียนหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

หน้า 66



3. แผนงานการศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินอุดหนุนโครงการกีฬาต้านยาเสพติด (ก.พ.) อุดหนุนโรงเรียนกุดดินจ่ี 10,000 โรงเรียนกุดดินจ่ี ส านักปลัด

พิทยาคม จัดกิจกรรม พิทยาคม
แข่งขันกีฬาภายใน

4. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 20,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

และนอกราชอาณาจักร
2 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การรณรงค์ การอบรม และ 25,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ในชุมชน การฉีดพ่นยา
3 โครงการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ การป้องกันและควบคุมโรค 50,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

อุบัติใหม่/โรคท่ีไม่เคยเกิด
4 โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ใน การป้องกันและควบคุมโรคฯ 5,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาฯ

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 67

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



4. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนแก่สัตว์ สุนัขและ 51,620 ในเขตฯ ส านักปลัด

แมวในพ้ืนท่ี
6 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 300,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

อนามัยแม่และเด็ก 
(โครงการตามพระราชด าริ)

7 โครงการวันอนามัยส่ิงแวดล้อมไทย การอบรม และ 3,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 20,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

และนอกราชอาณาจักร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 68

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

แบบ ผด.02



5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ การฝึกอบรมการประดิษฐ์ 20,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทน์
3 โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ การฝึกอาชีพแก่ประชาชนท า 20,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

สูงอายุการท าน้ ามันหอมระเหยจากพืช น้ ามันหอมระเหย
4 อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวล าภู อุดหนุนกาชาดจังหวัด 30,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

หนองบัวล าภู

6. แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 30,000 ส านักงานฯ กองช่าง

และนอกราชอาณาจักร

หน้า 69

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



6. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านทุ่งโพธ์ิ ขยายเขตไฟฟ้า 80,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

หมู่ท่ี 2 
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า + หม้อแปลง ขยายเขตไฟฟ้า 110,000 หมูท่ี 3 กองช่าง

บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 เส้นกุดค้อ
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนา ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

หนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 1 เส้นนาพ่อประยงค์
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนา ขยายเขตไฟฟ้า 10,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

หนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 2 เส้นบ้านแม่เกศร
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนา ขยายเขตไฟฟ้า 30,000 หมูท่ี 3 กองช่าง

หนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 3 เส้นนาพ่อเคียบ
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านอาบช้าง ขยายเขตไฟฟ้า 50,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

หมู่ท่ี 5 เส้นนาพ่อแทน - นานางเกิดมณี
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง + หม้อแปลง ขยายเขตไฟฟ้า 150,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

บ้านทรายอุดม หมู่ท่ี 6

หน้า 70

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



6. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหม่าน ขยายเขตไฟฟ้า 90,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

หมู่ท่ี 8 เส้นหม่าน - ภูหลาว
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง + แรงต่ า + ขยายเขตไฟฟ้า 260,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

หม้อแปลง บ้านหนองแต้เหนือ หมู่ท่ี 14
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหม่าน ขยายเขตไฟฟ้า 90,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง

เหนือ หมู่ท่ี 16 จุดท่ี 1 เส้นหม่านเหนือ-วิจิตร
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหม่าน ขยายเขตไฟฟ้า 90,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง

เหนือ หมู่ท่ี 16 จุดท่ี 2 เส้นห้วยเตย

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนแม่บท ฝึกอบรมผู้แทนประชาคม 10,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

ชุมชน เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม ผู้น าหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 71

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนจังหวัดในการป้องกัน 40,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

(อุดหนุน ศอปส.จ.หนองบัวล าภู) และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนอ าเภอในการป้องกัน 20,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

อ าเภอนากลาง (อุดหนุน ศอปส.อ.นากลาง) และแก้ไขปัญหายาเสพติด

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการ 10,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

และนอกราชอาณาจักร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 72

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีต 270,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

บ้านศรีทองพัฒนา หมู่ท่ี 9 เสริมเหล็ก 
2 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต 212,400 หมู่ท่ี 15 กองช่าง

 บ้านโนนบวร หมู่ท่ี 15 (บ้านพ่อบุญเลิศฯ)
3 โครงการก่อสร้างลาดยางทับคอนกรีต ก่อสร้างลาดยางทับคอนกรีต 159,600 หมู่ท่ี 19 กองช่าง

บ้านอาบช้างเหนือ หมู่ท่ี 19 (บ้านพ่อเจริญฯ)
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ก่อสร้างถนนลาดยางทับ 140,000 หมู่ท่ี 19 กองช่าง

บ้านอาบช้างเหนือหมู่ท่ี 19 จุดท่ี 2 คอนกรีต 
(ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่หวัน)

5 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้าน ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต 102,000 หมู่ท่ี 20 กองช่าง
สว่างอรุณ หมู่ท่ี 20 (เส้นหน้าบ้าน
นายสุวรรณ - พ่อค า)

6 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้าน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 270,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง
หม่านเหนือ หมู่ท่ี 16

แบบ ผด.02

หน้า 73

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย 220,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

บ้านทุ่งโพธ์ิ หมู่ท่ี 2 หินคลุก
8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาหนองทุ่ม ซ่อมแซมถนนลูกรัง 50,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 1 บ้านนาหนองทุ่ม - บ้าน
โนนสะอาด

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาหนองทุ่ม ซ่อมแซมถนนลูกรัง 30,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 2 เส้นนาพ่อค าดี - ล าห้วยบน

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย 30,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 เส้นข้างศาลา หินคลุก
กลางบ้าน

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย 30,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง
หมู่ท่ี 4 จุดท่ี 1 เส้นบ้านนางรอด รูปทอง - หินคลุก 
บ้านพ่อเสาร์ และในหมู่บ้าน

หน้า 74

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย 30,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 จุดท่ี 2 เส้นบ้านพ่อเสาร์ -วัดป่าและ หินคลุก 
ในหมู่บ้าน

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย 150,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
บ้านทรายอุดม หมู่ท่ี 6 เส้นสามแยกบ้านแม่ หินคลุก
สุวรรณ  บ้านทรายอุดม - บ้านบนศรีวิไล

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสูง ซ่อมแซมถนนลูกรัง 50,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 เส้นนานายเสาร์ โม๊ะโต๊ะ

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรัง 30,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
บ้านโนนสูง หมู่ท่ี 7 ซอยบ้านพ่อละมัย

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย 100,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
บ้านโนนสว่าง หมู่ท่ี 10 (ซอยบ้านพ่อบุญท้าว หินคลุก 
 - ซอยบ้านพ่อบุญเสาร์-ซอยบ้านพ่อเอกพจน์
 - ซอยบ้านแม่สมศรี-ซอยบ้านนายเรืองฤทธ์ิ

หน้า 75

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย 100,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง

บ้านโนนบวร หมู่ท่ี 15 ซอยบ้านพ่อไมตรี - หินคลุก
ซอยบ้านแม่ลึก - ซอยบ้านแม่มลิวัล - ซอย
 - บ้านพ่อมงคล - ซอยบ้านพ่อตุ๋ย

18 โครงการลงหินคลุก บ้านหม่านเหนือ ลงหินคลุก 20,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง
หมู่ท่ี 16 เส้นบ้านหม่านเหนือ - บ้านวิจิตร

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา 80,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง
บ้านภูดินทอง หมู่ท่ี 13 ประชาคม

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 220,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง
ภูดินทอง หมู่ท่ี 13 เส้นนาพ่อชูศักด์ิ - นาพ่อ
สมหวัง

หน้า 76

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



10. แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างหอประปา พร้อมวางท่อเมน ก่อสร้างหอประปา 370,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

บ้านหนองแต้ หมู่ท่ี 4 (บ้านน้อย)
2 โครงการวางท่อจ่ายน้ า PVC 2น้ิว วางท่อจ่ายน้ า 340,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

บ้านอาบช้าง หมู่ท่ี 5 

11. แผนงานงบกลาง (งบกลาง)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 11,566,800 ส านักงานฯ ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพความพิการ จ่ายเย้ียยังชีพผู้พิการ 3,200,400 ส านักงานฯ ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 ส านักงานฯ ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

หน้า 77

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดงานนเรศวรและกาชาดจังหวัด ร่วมกับจังหวัดจัดงานนเรศวร 20,000 จ.หนองบัวล าภู ส านักปลัด

หนองบัวล าภู และงานกาชาด

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาท้องถ่ิน 5,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู สัมพันธ์กับ อปท. อ่ืน อ.นากลาง

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง จัดกิจกรรมทางศาสนาเน่ือง 20,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

พระพุทธศาสนา ในวันส าคัญทางศาสนา

หน้า 78

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม



2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)
งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการธรรมะสัญจร ประจ าปี จัดกิจกรรมธรรมสัญจร 20,000 ในเขตฯ ส านักปลัด

3 โครงการวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวล าภู ร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนา 10,000 จ.หนองบัวล าภู ส านักปลัด
จังหวัดหนองบัวล าภู

4 โครงการบุญพระเวสฯ ร่วมกับประชาชนในการจัด 30,000 ในเขตฯ ส านักปลัด
ประเพณีบุญพระเวสฯ

5 โครงการสืบสานบุญประเพณีท้องถ่ิน ร่วมกับประชาชน อ.นากลาง 10,000 อ.นากลาง ส านักปลัด
(บวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ) บวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ

6 อุดหนุนอ าเภอนากลาง ตามโครงการงาน อุดหนุน อ.นากลาง ในการจัด 30,000 อ.นากลาง ส านักปลัด
พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี
เน่ืองในโอกาสส าคัญ
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
/กิจกรรม กิจกรรม




















































