บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

แบบ ผด.02

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1.

โครงการ
โครงการก่อสร้างห้องน้าในป่าช้า หมูท่ ี่ 4 ต้าบล
นาเดือ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ
ก่อสร้างห้องน้าในป่าช้า หมูท่ ี่ 4 ต้าบลนาเดือ่
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 5.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบรูป และประมาณการราคา อบต.นาเดือ่ ก้าหนด
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

150,000 บ้านนาโอ หมูท่ ี่ 4

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 8 ต้าบลนาเดือ่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ ี่ 8 ต้าบลนาเดือ่
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. จุดเริ่มต้นโครงการหน้า
บ้านนายถาวร สุพร จุดสินสุดโครงการหน้าบ้านนาย
สวาท บุญเลิศ รายละเอียดตามแบบรูปและประมาณ
ราคา อบต.นาเดือ่

116,000

บ้านใหม่นิรมิต หมูท่ ี่ท 8

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 1 ต้าบลนาเดือ่
ต้าบลนาเดือ่
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. จุดเริ่มต้นโครงการหน้า
บ้านนายประกอบ ศิริวงค์ จุดสินสุดโครงการหน้าบ้าน
นายสุริน สุธรรม ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบรูปและประมาณราคา อบต.นาเดือ่

231,400

บ้านนาเดือ่ หมูท่ ี่ 1

กองช่าง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ
บ้านนาโอ หมูท่ ี่ 4

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 4 ต้าบลนาเดือ่
ต้าบลนาเดือ่
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. จุดเริ่มต้นโครงการหน้า
บ้านนายบุญลี อินทิสิทธิ์ จุดสินสุดโครงการหน้าบ้าน
นายสิงไพร ดวงภักดี ป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบรูปและประมาณราคา อบต.นาเดือ่

110,000

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่
5 ต้าบลนาเดือ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 5 ต้าบลนาเดือ่
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. จุดเริ่มต้นโครงการ
ร้านค้าชุมชน จุดสินสุดโครงการป่าช้าบ้านนา
อินทร์ ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูป
และประมาณราคา อบต.นาเดือ่

200,000

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่
5 ต้าบลนาเดือ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 5 ต้าบลนาเดือ่
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 174 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม. จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน
นางโจม อินทิสิทธิ์ จุดสินสุดโครงการหนองแสง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและ
ประมาณราคา อบต.นาเดือ่

100,000

กองช่าง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

7

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับ

ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืนที่การเกษตร หมูท่ ี่ 1 ต้าบลนา
เดือ่
ก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร
รายละเอียดดังนี
1.งานถางป่าขุดตอขนาดกลางปริมาณงานไม่น้อยกว่า
3,500 ตารางเมตร
2..งานดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ ปริมาตรไม่
น้อยกว่า 940 ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ ที่นานายบุญศรี ศิริวงค์ จุดสินสุด
โครงการ ห้วยโคน รายละเอียดตามแบบรูปและประมาณ
ราคา อบต.นาเดือ่

100,000

บ้านนาเดือ่ หมูท่ ี่ 1

ผิดชอบหลัก
กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนลุกรังสู่พืนที่การเกษตร หมู่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืนที่การเกษตร หมูท่ ี่ 1
ที่ 1 ต้าบลนาเดือ่ ถนนนาเดือ่ -นาอินทร์ - นานาย ต้าบลนาเดือ่ ถนนนาเดือ่ -นาอินทร์ - นานายไพ ไชยกา
ไพ ไชยกา
ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
รายละเอียดดังนี
1.งานถางป่าขุดตอขนาดกลางปริมาณงานไม่น้อยกว่า
1,000 ตารางเมตร
2.งานดินถม พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ ปริมาตรไม่น้อย
กว่า 520 ลบ.ม.
3.งานดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ ปริมาตรไม่น้อย
กว่า 300 ลบ.ม.
4.ลงท่อ ค.ส.ล.ชัน 3 0.30X1.00 ม. จ้านวน 12
ท่อน พร้อมรอยต่อให้เรียบร้อย
จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนสายนาเดือ่ - นาอินทร์
จุดสินสุดโครงการ ที่นานายไพ ไชยการายละเอียดตาม
แบบรูปและประมาณราคา อบต.นาเดือ่

100,000

หมูท่ ี่ 4

กองช่าง

9 โครงการรก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืนที่การเกษตร
หมูท่ ี่ 1 ต้าบลนาเดือ่

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืนที่การเกษตร หมู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืนที่
ที่ 10 ต้าบลนาเดือ่
การเกษตร หมูท่ ี่ 10 ต้าบลนาเดือ่
ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
รายละเอียดดังนี
1.งานถางป่าขุดตอขนาดกลางปริมาณงานไม่น้อยกว่า
1,600 ตารางเมตร
2.งานดินถม พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ ปริมาตรไม่น้อย
กว่า 665 ลบ.ม.
3.งานดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ ปริมาตรไม่น้อย
กว่า 320 ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ ป่าช้าบ้านอีอดู จุดสินสุด
โครงการ ที่นานายกิตติศักดิ์ มหาวงค์ รายละเอียด
ตามแบบรูปและประมาณราคา อบต.นาเดือ่

100,000

กองช่าง

8

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอินทร์แปลง บ้านอีอดู หมูท่ ี่ 10

ก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปริมาณงาน รายละเอียด
ตามแบบรูป และประมาณการราคา อบต.นาเดือ่ ก้าหนด
ป้ายโครงการ 1 ป้าย

100,000

บ้านอีอดู
หมูท่ ี่ 10

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านนาชุม หมูท่ ี่ 2

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ภายในหมูบ่ ้าน บ้านนาชุม
หมูท่ ี่ 2 ปริมาณงาน รางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40
เมตร ยาว 108 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปการราคา
อบต.นาเดือ่ ก้าหนด
จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายหล แก้วปิลา
จุดสินสุดโครงการ บ้านนายเดิม ศิริวงษ์
ป้ายโครงการ 1 ป้าย

250,000

บ้านนาชุม
หมูท่ ี่ 2

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านนาเดือ่ หมูท่ ี่ 1

ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาเดือ่ หมูท่ ี่ 1 ปริมาณงานช่วงที่ 1
รางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60 เมตร
จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายศุภวัฒน์ มัยวงศ์

300,000

บ้านนาเดือ่
หมูท่ ี่ 1

กองช่าง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

จุดสินสุดโครงการ บ้านนางเพ็ญประภา มัยวงศ์
ช่วงที่ 2 รางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร
ยาว 77 เมตร
จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางเพ็ญประภา มัยวงศ์
จุดสินสุดโครงการ บ้านนายบัญชา ศิริวงษ์
รายละเอียดตามแบบรูปการราคา อบต.นาเดือ่
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
15 โครงการขุดลอกห้วยสะเลตม หมูท่ ี่ 12

ขุดลอกห้วยสะเลตม หมูท่ ี่ 12 ปริมาณงาน สภาพเดิม

296,600

กว้าง ประมาณ 1.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว
1,500 เมตร ต้องการขุดลอกพืนที่ปากกว้าง 2 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปการราคา อบต.นาเดือ่

บ้านนาเดือ่

กองช่าง

หมูท่ ี่ 12

ป้ายโครงการ 1 ป้าย

9

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

16 โครงการปรับปรุงดินลูกรังสู่พืนที่การเกษตร
บ้านนาชุม หมูท่ ี่ 11

ปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พืนที่การเกษตร บ้านนาชุม ม.11
ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 ม.
รายละเอียดดังนี
1.งานถางป่าชุดตอขนาดกลาง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า
8,000 ตารางเมตร
2.งานดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ ปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 1,280 ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตร
จุดสินสุดโครงการ ที่นานายเดิม ศิริวงษ์
ป้ายโครงการ 1 ป้าย

150,000

บ้านนาชุม
หมูท่ ี่ 11

17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน
(ประปาดืม่ ได้) บ้านอีอดู หมูท่ ี่ 3

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน (ประปาดืม่ ได้)
บ้านอีอดู หมูท่ ี่ 3 ปริมาณงานกว้าง 2 เมตร
ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปการราคา อบต.นาเดือ่

100,000

บ้านนาเดือ่
หมูท่ ี่ 1

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

18 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ้าปา
บ้านนาเดือ่ หมูท่ ี่ 12

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ้าปา บ้านนาเดือ่ หมูท่ ี่ 12
ปริมาณงาน ปูกระเบืองพืน งานฝ้าเพดาน
รายละเอียดตามแบบรูปและประมาณการราคา
อบต.นาเดือ่ ก้าหนด

50,000

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า้ สู่ศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
หมูท่ ี่ 3

อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า้ สู่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตร

400,000

ศพด.วัดจ้าปา
บ้านนาเดือ่ หมูท่ ี่ 12

บ้านอีอดู
หมูท่ ี่ 3

จุดเริ่มต้นโครงการ ที่นานายอุดม ประพันธ์
จุดสินสุดโครงการ ที่นานายสุนันท์ มหาวงศ์

กองช่าง

กองช่าง
อบต.นาเดือ่
สนง.การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ.นครพนม

10

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า้ สู่พืนที่การเกษตร
สายชุมชนใหม่นิรมิต หมูท่ ี่ 2

อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า้ สู่พืนที่การเกษตรสาย
ชุมชนใหม่นิรมิต หมู่ 2
จุดเริ่มต้นโครงการ หน้าบ้านนายเฉลย สุธรรม
จุดสินสุดโครงการ ที่นานายโฮง แก้วปิลา

100,000

บ้านใหม่นิรมิต
หมูท่ ี่ 2

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า้ สู่พืนที่การเกษตร
หมูท่ ี่ 11

อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า้ สู่พืนที่การเกษตร
บ้านนาชุม หมูท่ ี่ 2
จุดเริ่มต้นโครงการ หน้าบ้านนายธนชัย ศิริวงศ์
จุดสินสุดโครงการ ที่นานายเจริญ โคทังคะ

100,000

บ้านนาชุม
หมูท่ ี่ 11

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.นาเดือ่
สนง.การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ.นครพนม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

กองช่าง
อบต.นาเดือ่
สนง.การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ.นครพนม

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

100,000

ต้าบลนาเดือ่

ผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

เพื่อส่งนักกีฬา พร้อมคณะผู้ฝึกสอน
ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อ้าเภอศรีสงคราม จ.นครพนม

50,000

อ้าเภอศรีสงคราม

กองการศึกษาฯ

3 โครงการส่งทีมนักกีฬาพร้อมคณะเข้าร่วม
การแข่งขันก๊ฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จงั หวัดนครพนม

เพื่อส่งทีมนักกีฬาพร้อมคณะเข้าร่วม
การแข่งขันก๊ฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จงั หวัดนครพนม

50,000

บ้านนาชุม
หมูท่ ี่ 11

กองการศึกษาฯ

4 โครงการรเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

จัดกิจกรรมให้กบั เยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด

20,000

ต้าบลนาเดือ่

ส้านักปลัด

5 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

จัดกิจกรรมณรงค์ป้องกันยาเสพติด

30,000

ต้าบลนาเดือ่

ส้านักปลัด

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต้าบลนาเดือ่
ประจ้าปี 2562

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต้าบลนาเดือ่
ประจ้าปี 2562

2 โครงการส่งนักกีฬา พร้อมคณะผู้ฝึกสอน
ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อ้าเภอศรีสงคราม จ.นครพนม

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

ที่

11

1.3 แผนงานการเกษตร
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

1 โครงการปั่น ปลูก ปล่อย ร่วมรักษ์โลก

จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
บริเวณที่สาธารณประโยชน์

20,000

ที่สาธารณประโยชน์
ต้าบลนาเดือ่

2 โครงการบ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9

จัดกิจกรรมพัฒนาต้าบลเพื่อบ้าเพ็ญประโยชน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9

5,000

ต้าบลนาเดือ่

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

12

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

380,000

อบต.นาเดือ่

2 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ตดิ เชืออ HIV

เพื่ออุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอศรีสงคราม
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ตดิ เชืออ HIV

20,000

อบต.นาเดือ่

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
ส้านักปลัด

กองสวัสดิการฯ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
อ้าเภอศรีสงคราม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับ

1 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตต้าบลนาเดือ่

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตต้าบลนาเดือ่

20,000

อบต.นาเดือ่

ผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

2 โครงการร่วมประชุมทางวิชาการของบุคคลากร
ทางการศึกษาครูผู้ดแู ลเด็ก และผู้ดแู ลเด็ก

ส่งบุคคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของบุคคลากร
ทางการศึกษาครูผู้ดแู ลเด็ก และผู้ดแู ลเด็ก

20,000

อบต.นาเดือ่

กองการศึกษาฯ

50,000

อบต.นาเดือ่

กองการศึกษาฯ

อบต.นาเดือ่

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

อบต.นาเดือ่

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2562

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

13

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

4 อุดหนุนสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อุดหนุนสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ให้กบั นักเรียน ในสังกัด สพฐ. จ้านวน 5 แห่ง
ให้กบั นักเรียน ในสังกัด สพฐ. จ้านวน 5 แห่ง
อัตราคนละ 20 ท จ้านวน 200 วัน ดังนี
1.โรงเรียนบ้านนาเดือ่ จ้านวน 137 คน เป็นเงิน
548,000 บาท
2.โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต จ้านวน 197 คน
เป็นเงิน 788,000 บาท
3.โรงเรียนบ้านอีอดู จ้านวน 155 คน
เป็นเงิน 620,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
3,236,000

สถานที่ด้าเนินการ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในเขตต้าบลนาเดือ่

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

4.โรงเรียนบ้านจอมศรี จ้านวน 72 คน
เป็นเงิน 288,000 บาท
5.โรงเรียนบ้านนาอิน นาโอ นาคอยพัฒนา จ้านวน
248 คน เป็นเงิน 992,000 บาท
5 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนบ้านนาชุมฯ)

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อเติมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต

50,000

โรงเรียนบ้านนาชุม
ใหม่นิรมิต

กองการศึกษาฯ

6 อุดหนุนโครงการพอเพียงเคียงคู่ชุมชน
(โรงเรียนนาเดือ่ พิทยาคม)

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อเติมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนนาเดือ่ พิทยาคม

50,000

โรงเรียนนาเดือ่ พิทยาคม

กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนบ้านอีอดู )

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อเติมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านอีอดู

50,000

โรงเรียนบ้านอีอดู

กองการศึกษาฯ

8 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนบ้านนาเดือ่ )

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อเติมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนาเดือ่

50,000

โรงเรียนบ้านนาเดือ่

กองการศึกษาฯ

14

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

9 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนบ้านนาอินทร์ฯ)

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อเติมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา

50,000

โรงเรียนบ้านนาอินทร์
นาโอนาคอยพัฒนา

10 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนบ้านจอมศรี)

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อเติมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านจอมศรี

50,000

โรงเรียนบ้านจอมศรี

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

1 โครงการสูงวัยสูงค่าพัฒนากายใจ

จัดกิจกรรมพัฒนากายใจให้กบั ผู้สูงอายุ

70,000

อบต.นาเดือ่

2 อุดหนุนกลุ่มสตรีอ้าเภอศรีสงคราม
ตามโครงการเพื่อศักยภาพขององค์กรสตรี
ประจ้าปีงบประมาณ 2562

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีอ้าเภอศรีสงคราม
ตามโครงการเพื่อศักยภาพขององค์กรสตรี
ประจ้าปีงบประมาณ 2562

20,000

อ้าเภอศรีสงคราม

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

กองสวัสดิการฯ
กลุ่มสตรีอ้าเภอ
ศรีสงคราม

2.4 แผนงานงบกลาง
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับ

1 เบียยังชีพผู้สูงอายุ

จ่ายเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกเดือน จ้านวน 978 คน

7,646,400

ต้าบลนาเดือ่

ผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

2 เบียยังชีพคนพิการ

จ่ายเบียยังชีพให้แก่คนพิการทุกเดือน จ้านวน 258 คน

2,500,000

ต้าบลนาเดือ่

กองสวัสดิการฯ

3 เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทุกเดือน

6,000

ต้าบลนาเดือ่

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่
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2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

1 โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน
สมาชิกสภา อบต.นาเดือ่

จัดโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน
สมาชิกสภา อบต.นาเดือ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน

2 อุดหนุนโครงการบริหารกิจการภายในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์การ

เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลระดับอ้าเภอ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

200,000

อบต.นาเดือ่

25,000

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ระดับอ้าเภอ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

บริหารส่วนต้าบลระดับอ้าเภอ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

1 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา
ประจ้าปี 2562

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมวันวิสาขบูชา

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่ด้าเนินการ
ต้าบลนาเดือ่

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

2 โครงการจัดท้าเรือไฟ ประจ้าปี 2562

จัดกิจกรรมท้าเรือไฟ ประจ้าปี 2562

60,000

อบต.นาเดือ่

กองการศึกษาฯ

3 โครงการมหกรรมปลาลุ่มน้าสงคราม ประจ้าปี
งบประมาณ 2562

จัดกิจกรรมงานมหกรรมปลาลุ่ม้าสงคราม
ประจ้าปีงบประมาณ 2562

60,000

อบต.นาเดือ่

กองการศึกษาฯ

4 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันส้าคัญ
ประจ้าปี 2562

อุดหนุนเทศบาลต้าบศรีสงครามในการจัดงานรัฐพิธี
และวันส้าคัญ ประจ้าปี 2562

20,000

อ้าเภอศรีสงคราม

กองการศึกษาฯ

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลนาเดือ่ ตามโครงการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลนาเดือ่ ในการจัดกิจกรรม
เทศกาลปลาลุ่มน้าสงคราม ประจ้าปี 2562
งานมหกรรมปลาลุ่ม้าสงคราม ประจ้าปี 2562

300,000

อ้าเภอศรีสงคราม

กองการศึกษาฯ

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลนาเดือ่ ตามโครงการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลนาเดือ่ ในการจัดกิจกรรม
ประเพณีฮตี สิบสองคลองสิบสี่
งานมหกรรมงานประเพณีฮตี สิบสองคลองสิบสี่

50,000

ต้าบลนาเดือ่

กองการศึกษาฯ

5,000

อ้าเภอศรีสงคราม

กองการศึกษาฯ

15,000

อบต.นาเดือ่

ส้านักปลัด

7 โครงการวันปิยะมหาราช

จัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริย์

8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท้างาน

จัดอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท้างาน
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4 ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ

1 โครงการฝึกอบรม ตอนกิง่ ไม้ ติดตา ทาบกิง่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ
อบรมตอนกิง่ ไม้ ติดตา ทาบกิง่ ให้กบั ประชาชน

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่ด้าเนินการ
อบต.นาเดือ่

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กองสวัสดิ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

การฯ
2 โครงการสานตะกร้า
จากพลาสติก

จัดฝึกสานตะกร้าจากพลาสติก

30,000

อบต.นาเดือ่

กองสวัสดิ
การฯ

3 โครงการส่งเสริมความรู้และ
ฟื้นฟูการประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมการประกอบอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

อบต.นาเดือ่

ส้านักปลัด
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

1 เลือกตังนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.

จัดการเลือกตังนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.

50,000

อบต.นาเดือ่

ส้านักปลัด

2 โครงการ อบต.สัญจร

จัดกิจกรรมออกบริการประชาชน ตามหมูบ่ ้าน

30,000

ต้าบลนาเดือ่

ส้านักปลัด

3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร

จัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดท้าแผนพัฒนา

20,000

ต้าบลนาเดือ่

ส้านักปลัด

10,000

อบต.นาเดือ่

กองคลัง

จัดท้าแผนพัฒนาหมูบ่ ้าน ชุมชน ของ อบต.

หมูบ่ ้าน ชุมชน

นาเดือ่ ประจ้าปี 2562
4 โครงการเพื่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กบั
บุคลากร อบต.นาเดือ่
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5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

1 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ้าปี 2562

จัดเวรยามตังด่านป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย
ช่วงเทศกาลกงกรานต์

20,000

อบต.นาเดือ่

ส้านักปลัด

2 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 2562

จัดเวรยามตังด่านป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย
ช่วงเทศกาลกงกรานต์

20,000

อบต.นาเดือ่

ส้านักปลัด

3 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปราม

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปราม

20,000

ต้าบลนาเดือ่

ศป.ปส.

ยาเสพติดอ้าเภอศรีสงคราม ตามโครงการป้องกัน ยาเสพติดอ้าเภอศรีสงคราม ตามโครงการป้องกัน
และลดปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

และลดปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4 โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ.ศรีสงคราม

20,000

อบต.นาเดือ่

ส้านักปลัด

ให้กบั เจ้าหน้าที่ และ อปพร.อบต.นาเดือ่

20

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02/1

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์

1 ตูเ้ หล็ก

รายละเอียดของครุภัณฑ์
ตูเ้ หล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ้านวน 1 เครื่อง
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน

งบประมาณ
(บาท)
5,500

สถานที่ด้าเนินการ
อบต.นาเดือ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

ที่

3.คุณสมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 เก้าอี

เก้าอี จ้านวน 1 ตัว

1,000

อบต.นาเดือ่

2 ตูเ้ หล็ก

ตูเ้ หล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ้านวน 1 เครื่อง
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน

6,000

อบต.นาเดือ่

กองสวัสดิการฯ

5,000

อบต.นาเดือ่

กองสวัสดิการฯ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

สถานที่ด้าเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

ที่

3.คุณสมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
3 โต๊ะ ระดับ 1

โต๊ะระดับ 1 จ้านวน 1 ตัว
ขนาด 120x60x75 ซม.
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2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ์

1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

รายละเอียดของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ้านวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
21,000

สถานที่ด้าเนินการ
อบต.นาเดือ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

ที่

3. แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตังโต๊ะ)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตังโต๊ะ) จ้านวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่ด้าเนินการ
อบต.นาเดือ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

ที่
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