แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ
เทศบาลตําบลพระซอง

โดย
เทศบาลตําบลพระซอง
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
โทรศัพท/โทรสาร ๐๔๒-๕๘๓๑๓๐

คํานํา
เนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามขั้นตอนดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด
๕ ขอ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับ สนุน การจัดทํ าแผนพั ฒ นาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่ น พิ จ ารณาร างแผนการดําเนิ น งาน แล ว เสนอผู บ ริ ห ารท องถิ่ น ประกาศเป น
แผนการดํ าเนิ น งาน ทั้ งนี้ ให ป ด ประกาศแผนการดํ า เนิ น งานภายในสิ บ ห าวั น นั บ แต วัน ที่ ป ระกาศ เพื่ อ ให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และ ขอ ๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ
๑๒ ดังนี้ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง แผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สว นภู มิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน วยงานอื่น ๆ ที่ ต องดําเนิน การในพื้ น ที่ องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นในปงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถิ่น” ทั้ งนี้ “โครงการพัฒ นา” หมายความวา โครงการที่ดํ าเนิน การจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทําของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔ วรรค ๔
ดั งนั้ น เพื่ อให เป น ไปตามระเบีย บดังกล าว เทศบาลตําบลพระซอง จึ งไดดําเนิ น การจัดทํ า
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น และ
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลพระซอง ใหมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลพระซอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้
จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพระซอง และผูที่เกี่ยวของเปนอยางดี

โดยเทศบาลตําบลพระซอง

สารบัญ

เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑ ที่มาของแผนการดําเนินงาน
๑. บทนํา
๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

๑
๒
๒–๔
๕

สวนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีสรุปครุภัณฑและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)
๓. บัญชีโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)
๔. บัญชีครุภัณฑและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)

๖
๗
๘ – ๖๗
๖๘ – ๘๖

ภาคผนวก
ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

*************************************

สวนที่ ๑
ที่มาของแผนการดําเนินงาน
๑. บทนํา
เนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามขั้นตอนดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด
๕ ขอ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับ สนุน การจัดทํ าแผนพั ฒ นาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่ น พิ จ ารณาร างแผนการดํ าเนิ น งาน แล ว เสนอผู บ ริ ห ารท องถิ่ น ประกาศเป น
แผนการดํ าเนิ น งาน ทั้ งนี้ ให ป ด ประกาศแผนการดํ า เนิ น งานภายในสิ บ ห าวั น นั บ แต วัน ที่ ป ระกาศ เพื่ อ ให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และ ขอ ๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒
ดังนี้ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง แผนงานและโครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ปงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”
ทั้งนี้ “โครงการพั ฒ นา” หมายความวา โครงการที่ดํ าเนิ น การจัด บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อให การพั ฒ นาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด ตามระเบี ยบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔ วรรค ๔
ภายใตระเบี ยบดั งกลาว เทศบาลตํ าบลพระซอง จึงไดดําเนิน การจัดทําแผนการดําเนิน งาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลพระซองใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบู รณาการการทํ างานกั บ หน ว ยงานและการจําแนกรายละเอี ยดต างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนิน งานจะทํ าใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทํ า
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงคดังนี้

๒. วัตถุประสงค...

-๒-

๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
(๑) เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ
(๒) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทํารางแผน
คณะกรรมการสนับ สนุน การจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณารางแผน
คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พิ จ ารณารางแผนการดํ าเนิ น งาน แล ว เสนอผู บ ริห ารท อ งถิ่ น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารท องถิ่นเพื่ อ
ประกาศใชแผนการดํ าเนิ น งาน ทั้ งนี้ ให ป ดประกาศแผนการดําเนิน งานภายในสิบ หาวั น นับ แต วัน ที่ป ระกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
แผนการดําเนิ นงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ป ระกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”

แผนการดําเนินงาน...

-๓-

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดเคาโครงการดังนี้
สวนที่ ๑ ที่มาของแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑. บทนํา
๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ ประกอบดวย
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)
๓. บัญชีสรุปครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)
๔. บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนการจัดทํา...

-๔-

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

เสนอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยราชการ
สวนกลาง
สวนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นๆ

ป ดประกาศแผนการดํ าเนิ น งานภายในสิบหาวัน นับแตวัน ที่ประกาศ เพื่ อให ประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณ
ดําเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ประโยชน...

-๕-

๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
(๑) ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณของเทศบาลตําบล มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทําใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใชเป น เครื่องมือในการติ ดตามการดํ าเนิ น งานและการประเมิ น ผลทํ าใหการติ ดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ของเทศบาลตําบลพระซอง
ยุทธศาสตร/แผนงาน

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

แบบ ผด. ๐๑

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละของ
ของโครงการ จํานวนงบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
ทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

10

11.50

546,000

2.37

สํานักปลัดเทศบาล/กองวิชาการและแผนงาน/กองคลัง

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3

3.45

104,000

0.45

สํานักปลัดเทศบาล

๓. แผนงานการศึกษา

7

8.05

5,127,450

22.21

สํานักปลัดเทศบาล

๔. แผนงานสาธารณสุข

11

12.64

665,000

2.88

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

5. แผนงานสังคมสงเคราะห

1

1.15

50,000

0.22

กองสวัสดิการสังคม

6. แผนงานเคหะและชุมชน

19

21.84

2,102,000

9.11

กองชาง

7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

12

13.79

388,000

1.68

กองสวัสดิการสังคม

9

10.34

1,260,000

5.46

สํานักปลัดเทศบาล

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5

5.75

490,000

2.12

กองชาง

10. แผนงานการเกษตร

4

4.60

210,000

0.91

กองชาง/กองสวัสดิการสังคม

๑1. แผนงานงบกลาง

6

6.90

12,352,100

53.51

สํานักงานปลัด/กองสวัสดิการสังคม

87

100.00

23,294,550

100.00

รวมทั้งสิ้น

๖

สรุปบัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ของเทศบาลตําบลพระซอง
ยุทธศาสตร/แผนงาน

แบบ ผด.๐๑/๑

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

5

15.15

336,400

17.12

สํานักปลัดเทศบาล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

3

9.09

36,400

1.86

กองวิชาการฯ

งานบริหารงานคลัง

2

6.06

44,500

2.28

กองคลัง

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2

6.06

39,000

1.99

สํานักปลัดเทศบาล

 แผนงานการศึกษา

1

3.03

5,500

0.28

สํานักปลัดเทศบาล

 แผนงานสาธารณสุข

14

42.42

1,346,200

68.84

กองสาธารณสุขฯ

 แผนงานสังคมสงเคราะห

4

12.12

70,500

3.61

กองสวัสดิการสังคม

 แผนงานเคหะและชุมชน

2

6.06

86,000

4.40

กองชาง

33

100

1,964,500

100

รวมทั้งสิน

7

๑

คาใชจายโครงการจัดงานวันเทศบาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 9 หนา 122) งานวันเทศบาลตําบลพระซอง
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 93)
เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดืม่ คา
ของขวัญของรางวัลดอกไม ธูป
เทียน คาสังฆทาน และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ฯลฯ

๑๐,๐๐๐

ที่ทําการ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๘

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

๒

คาใชจายในการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 4 หนา 121) จัดการเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไปหรือ
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 93)
เลือกตั้งซอมนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพระซอง
เชน คาใชจายในการจัดตั้งศูนย
ประสานงาน คาจัดทําปาย
ประกาศผลคะแนน คาใชจายใน
การจัดประชุมอบรมบุคลากร
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คา
ประชาสัมพันธ คาอาหาร คาจาง
เหมาพาหนะขนสงวัสดุอุปกรณ
การเลือกตั้ง และคาใชจายในการ
เลือกตั้งตาง ๆ ฯลฯ

150,๐๐๐

ในเขต
ทต.พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๙

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

๔

เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง มีคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน
โครงการ

๑๐,๐๐๐

ที่ทําการ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2๐,๐๐๐

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบลพระซอง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 11 หนา 92)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 93)
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 1 หนา ๘)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 94)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

๓

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

เพื่อกอสรางหองน้ําสํานักงาน
เทศบาลตําบลพระซอง หมูที่ 1
บานพระซอง ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว
7.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงาน และ
แบบแปลนที่กําหนด

250,๐๐๐

ที่ทําการ
ทต.พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๑๑

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางหองน้ําสํานักงาน
เทศบาลตําบลพระซอง หมูที่ 1 บานพระ
ซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 16
หนา 124)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 99)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

๕

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ดําเนินโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อจัดหาบคุลากร
และวัสดุครุภัณฑประจําศูนย
ปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ

๒6,๐๐๐

อําเภอนาแก

๑๒

สํานัก
ปลัดเทศบาล

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหา
บุคลากร และวัสดุครุภณ
ั ฑประจําศูนย
ปฏิบัติชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 23 หนา 126)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 100)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

6

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

7

คาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 7
หนา 121)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 102)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น เชน คา อาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาถายเอกสาร คาเขาเลม
ฯลฯ

20,000

ในเขต ทต.
พระซอง

๑๓

กองวิชาการ
และ
แผนงาน

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

คาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียม
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 3
หนา 120)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 107)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาปายคาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษี
และคาธรรมเนียม เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายตางๆ
ที่เกี่ยวของในโครงการ ฯลฯ

5,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กองคลัง

5,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กองคลัง

๑๔

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

9

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายในโครงการประชาสัมพันธเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 2
หนา 120)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 107)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

8

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
จัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน และการ
จัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตําบลพระซอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เชน
คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร
ฯลฯ

50,000

ในเขต ทต.
พระซอง

๑๕

กองคลัง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการ
จัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลพระซอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 1 หนา 7)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 108)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

10

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

11

คาใชจายในโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 7
หนา 102)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 115)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ปองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม , สงกรานต
เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คา
จัดทําปายโครงการฯ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
กันยายน2557

24,000

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๑๖

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจงั หวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

12

คาใชจายในโครงการฝกซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 5
หนา 102)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 115)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
โครงการ/กิจกรรมฝกซอม
แผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตาง ๆ ในเขตพื้นที่ตาํ บล
พระซอง เชน คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาเครื่องแตงกาย คา
วัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใชจาย
ตาง ๆ ที่ใช
ในโครงการ ฯลฯ

30,000

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๑๗

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เทศบาลตําบลพระซอง
เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ

50,000

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๑๘

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ลําดับที่ 1 หนา 4)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 116)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 11
หนา 88)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 118)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
จัดงานวันเด็ก เชน คาปาย
โครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล
เงินรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนสําหรับโครงการฯ ฯลฯ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

๑0๐,๐๐๐

6 โรงเรียน
6 ศพด.
ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

74,580

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
(ศพด.)
ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๑๙

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
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สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 4 หนา 86)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 118)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

๑4

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6
ศูนย จํานวน 1,700 บาท /คน
จํานวน 130 คน ประมาณการ
เพิ่มระหวางป จํานวน 30 คน รวม
160 คน ถายโอนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

272,000

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
(ศพด.)
ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 8 หนา 87)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 120)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจาง
เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย จํานวน
130 คน ประมาณการเพิ่ม
ระหวางป จํานวน 30 คน รวม
160 คน จํานวน 245 วัน ๆละ
20 บาท / คน ถายโอนจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

784,000

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
(ศพด.)
ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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๒๐

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 9 หนา 87)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 119)

16

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ลําดับที่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

18

19

คาอาหารเสริม (นม)
- คาอาหารเสริม(นม) ใหโรงเรียน
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 10 หนา 87) ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งไว
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 120)
1,218,675 บาท
- คาอาหารเสริม(นม)ใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว 348,195 บาท
อุดหนุนโครงการแขงขันความเปนเลิศทาง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก
วิชาการ
โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 16 หนา 89) การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 121)
จํานวน 6 แหง ๆละ 15,000
บาท

1,566,870

โรงเรียน
(สพฐ.)
6 ศพด.
ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

90,000

โรงเรียน
(สพฐ.)

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๒๑

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

20

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหาร
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 15 หนา 89) กลางวันใหแกโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 122)
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 530 คน
ประมาณการเพิ่มระหวางป
จํานวน 30 คน รวม 560 คน
( 200วันๆละ 20 บาท /คน)

2,240,000

โรงเรียน
(สพฐ.)
ในเขต ทต.
พระซอง

๒๒

สํานัก
ปลัดเทศบาล

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการเพื่อปองกันบรรเทา
และบําบัดรักษาโรคมือเทาปาก ใน
ศูนยเด็กเล็ก 6 ศูนย ในเขตตําบล
พระซอง ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการเพื่อปองกันบรรเทา
และบําบัดรักษาโรคติดตอตาง ๆ
เชน โรคเอดส, โรคทองรวง,
โรคไขหวัดนก ฯลฯ ตั้งไว
20,000 บาท

40,000

ศูนยเด็กเล็ก
6 ศูนย ใน
เขตตําบล
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๒๓

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายในโครงการปองกันบรรเทาและ
บําบัดรักษาโรคติดตอ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 1 หนา 129)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 127)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

21

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

23

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ/
กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด
ตาม ยุทธศาสตร 5 รั้วเชน
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
คาใชจายในโครงการรวมแรงรวมใจตาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการปองกันและควบคุมโรค
ภัยไขเลือดออก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 2 หนา 129) ไขเลือดออกในชุมชน เชน คา
จัดซื้อน้ํายาเคมีภณ
ั ฑ, คาน้ํามัน
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 127)
เชื้อเพลิงและหลอลื่น,คา
ปฏิบัติการนอกเวลาของพนักงาน
ลูกจางในสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

10,000

ศูนยเด็กเล็ก
6 ศูนย ใน
เขตตําบล
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

80,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๒๔

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายในโครงการรณรงคตอตานยาเสพ
ติด
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 1 หนา 98)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 127)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

25

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ทองถิ่น
สุขใจดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
ดานอาหารปลอดภัย เชน
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
คาตอบแทนวิทยากร และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
โครงการรณรงครักษาความสะอาดชุมชน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 5 หนา 141) รณรงครักษาความสะอาดชุมชน
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 128)
เชนคาจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณคาจาง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ

30,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

10,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๒๕

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ทองถิ่น
สุขใจดานอนามัยสิ่งแวดลอม
และดานอาหารปลอดภัย
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 26
หนา 136)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 128)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

24

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 4 ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

26

โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะ
อินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 23
หนา 136)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 128)

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการลด
ปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย
หรือขยะเปยกครัวเรือน เชน
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
คาตอบแทนวิทยากร และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000

ในเขต ทต.
พระซอง

๒๖

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 4 ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย-ราชนารี เชน
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มวัสดุอุปกรณคาตอบแทน
วิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ

60,000

ในเขต ทต.
พระซอง

๒๗

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 4
หนา 99)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 128)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

29

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา
เชน คาจางเหมาสํารวจจํานวน
สุนัขและแมว และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกตําบล เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
พระซอง
ทองถิ่นรักษโลกตําบลพระซอง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 8
เชนคาจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณคาจาง
หนา 100)
เหมาอื่นๆ ฯลฯ
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 128)

40,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

20,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๒๘

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 5
หนา 99)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 128)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

45,000

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 34
หนา 139)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 165)

จํานวน 16 หมูบา น หมูบานละ
20,000 บาท รวมเปนเงิน
320,000 บาท ตามหนังสือสั่ง
การ

320,000

โรงเรียน
ประถมศึกษา
จํานวน 6
โรงเรียน,
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
1 โรงเรียน
16 หมูบาน
ในเขต ทต.
พระซอง
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๒๙

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ
5,000 บาท รวมเปนเงิน
30,000 บาท และ โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จํานวน
15,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ

ก.พ.

อุดหนุนโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
ในสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE)
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 3
หนา 98)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 165)

30

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ/
กิจกรรมวันผูสูงอายุ/ผูพิการ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา,
คนพิการ เชน คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม
ของรางวัล เงินรางวัล คาตกแตง
สถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

50,000

ในเขต ทต.
พระซอง

๓๐

กอง
สวัสดิการ
สังคม

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุ/ผูพิการ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 1 หนา 104)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 171)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

32

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสังคมสงเคราะห : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

โครงการกอสรางบันไดลงทาน้ําวัดเหนือ
ทาจําปา หมูที่ 12 บานทาจําปา ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 60 หนา 26)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 177)

เพื่อกอสรางศาลาประชาคม
หมูบาน หมูที่ 6 บานนาเหนือ
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกวาง
8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 3.50 เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กําหนด
เพื่อกอสรางบันไดลงทาน้ําวัด
เหนือทาจําปา หมูที่ 12 บานทา
จําปา ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกวาง
2.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 12.00
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด

300,000

หมูที่ 6
บานนาเหนือ

กองชาง

100,000

หมูที่ 12
บานทาจําปา

กองชาง

๓๑

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

34

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางศาลาประชาคมหมูบาน
หมูที่ 6 บานนาเหนือ
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 19 หนา 30)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 177)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

33

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

35

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูที่ 1 บานพระซอง
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 1 หนา 12)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 177)

เพื่อขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบานหมูที่ 1 บานพระซอง
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม โดยทําการ
ปรับปรุงเสาและติดตั้งขยายไม
นอยกวา 500 W. ลําโพงจํานวน
5 จุด พรอมสายสัญญาณ
รายละเอียดตามปริมาณงานที่
กําหนด

100,000

หมูที่ 1
บานพระซอง

๓๒

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

36

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูที่ 15 บานโพนแพง ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 84 หนา 33)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 178)

37

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูที่ 16 บานนาทุงทอง ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 84 หนา 33)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 178)

เพื่อขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูที่ 15 บานโพนแพง
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม โดยทําการขยาย
เขตและติดตั้งขยายไมนอยกวา
500 W. ลําโพงจํานวน 3 จุด
พรอมสายสัญญาณ รายละเอียด
ตามปริมาณงานที่กําหนด
เพื่อขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูที่ 16 บานนาทุงทอง
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม โดยทําการ
ปรับปรุงเสาและติดตั้งขยายไม
นอยกวา 500 W. ลําโพงจํานวน
5 จุด พรอมสายสัญญาณ
รายละเอียดตามปริมาณงานที่
กําหนด

100,000

หมูที่ 15
บานโพนแพง

กองชาง

100,000

หมูที่ 16
บานนาทุง
ทอง

กองชาง

๓๓

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เพื่อขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบานหมูที่ 4 บานพระซองนอย
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม โดยทําการขยาย
เขตและติดตั้งขยายไมนอยกวา
500 W. ลําโพงจํานวน 6 จุด
พรอมสายสัญญาณ รายละเอียด
ตามปริมาณงานที่กําหนด

100,000

หมูที่ 4
บานพระซอง
นอย

๓๔

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูที่ 4 บานพระซองนอย ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 17 หนา 16)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 178)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

38

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เพื่อติดตั้งกระจกโคงจราจร ณ จุด
เสี่ยงภายในหมูที่ 13 บานทาเจริญ
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 32 นิ้ว
พรอมเสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ยาว
ไมนอยกวา 3 เมตร พรอม
อุปกรณ จํานวน 3 จุด
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กําหนด

43,000

หมูที่ 13
บานทาเจริญ

๓๕

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจร ณ จุด
เสี่ยงภายในหมูที่ 13 บานทาเจริญ ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 69 หนา 29)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 178)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

39

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจร ณ จุด
เสี่ยงภายในหมูที่ 3 บานพระซอง ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 11 หนา 14)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 179)

เพื่อติดตั้งกระจกโคงจราจร ณ จุด
เสี่ยงภายในหมูที่ 3 บานพระซอง
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 32 นิ้ว
พรอมเสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ยาวไม
นอยกวา 3 เมตร พรอมอุปกรณ
จํานวน 5 จุด รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
กําหนด

72,000

หมูที่ 3
บานพระซอง

๓๖

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 14
บานทาวัด ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 76 หนา 31)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 179)

เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่
11 บานดงอินํา ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จากบานนางสาวไพลิน ศรีสุธรรม
ถึง นานางออนสา วรคันทัก เสา
พรอมอุปกรณครบชุด
รายละเอียดตามปริมาณงานที่
กําหนด
เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่
14 บานทาวัด ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จากบานนานายอาทิตย มีพรหม
ถึงนานางราศี เหลาดี เสาพรอม
อุปกรณครบชุด รายละเอียดตาม
ปริมาณงานที่กําหนด

100,000

หมูที่ 11
บานดงอินํา

กองชาง

100,000

หมูที่ 14
บานทาวัด

กองชาง

๓๗

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
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สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 11
บานดงอินํา ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 53 หนา 24)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 179)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

41

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟาถนน
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โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 7
บานดงติ้ว ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 33 หนา 20)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 179)

เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 7
บานดงติ้ว ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จากบานนายกองมณี เสนาคํา ถึง
ถนนลาดยาง เสาพรอมอุปกรณ
ครบชุด รายละเอียดตามปริมาณ
งานที่กําหนด

100,000

หมูที่ 7
บานดงติว้

๓๘

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟาถนน

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13
บานทาเจริญ ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40
เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนดหนา
บานนางสี แกวป ถึงบานนางรัช
รินทร ไบเออร

100,000

หมูที่ 13
บานทาเจริญ

๓๙

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานทาเจริญ ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 71 หนา 29)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 181)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

44

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดน้ําเสีย

45

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานดงอินํา ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 52 หนา 24)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 181)

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11
บานดงอินํา ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(จากบาน น.ส.ดวงชีวัน จิตมาตย
ถึงบานนายอยุธยา ธิสุทอน)
กวางเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว
40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด

120,000

หมูที่ 11
บานดงอินํา

๔๐

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดน้ําเสีย

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บาน
ทาวัด ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม กวางเฉลี่ย 0.50
เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตรรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
กําหนด
(จากบานนางทอนมา บัวทอง
จันทร ถึงหนาบานนางสุภาษิต
แกวมาลา)

200,000

หมูที่ 14
บานทาวัด

๔๑

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 14 บานทาวัด ตําบลพระ
ซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 75 หนา 30)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 181)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

46

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดน้ําเสีย

47

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานพระซอง ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 6 หนา 13)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 182)

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บาน
พระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนา
แก จังหวัดนครพนม กวางเฉลีย่
0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กําหนด จากบานนายถุน พอชมภู
ถึงสามแยกที่ตั้งศาลาประชาคม

100,000

หมูที่ 2
บานพระซอง

๔๒

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดน้ําเสีย
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานบอดอกซอน
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 37 หนา 21)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 182)

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บาน
บอดอกซอน ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด
(บานนายวิทยา วงคแกว ถึง
บานนายทองมี วงคแกว)

100,000

หมูที่ 8
บานบอดอก
ซอน

๔๓

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดน้ําเสีย
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานบอดอกซอน
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 38 หนา 21)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 182)

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บาน
บอดอกซอน ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40
เมตรรายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด (บริเวณ
หนาบานนางใบ อินทรกอง)

100,000

หมูที่ 8
บานบอดอก
ซอน

๔๔

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดน้ําเสีย
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานหนองยอ ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 45 หนา 22)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 182)

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บาน
หนองยอ ตําบลพระซอง อําเภอนา
แก จังหวัดนครพนม (จากบานนาง
เมินถึงหนาบานนายใบ) กวาง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 40.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กําหนด

67,000

หมูที่ 9
บานหนองยอ

๔๕

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดน้ําเสีย

เพื่อซอมแซมรางระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บาน
สองคอน ตําบลพระซอง อําเภอนา
แก จังหวัดนครพนม (ขางบาน
นายกนกชัย โคตรทุมมา ถึงหนา
บานนายวินัย วงคแกว) กวาง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 200.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กําหนด

100,000

หมูที่ 10
บานสองคอน

๔๖

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการซอมแซมรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานสองคอน
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 48 หนา 23)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 182)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

51

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดน้ําเสีย

52

คาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 2
หนา 118)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 183)

53

คาใชจายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 2
หนา 104)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 183)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
จัดทําแผนชุมชนหมูบาน/ตําบล
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร ตลอดจนคาใชจายตางๆ
ที่จําเปนสําหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ เชน คาวัสดุอุปกรณ
คาวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ
ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ

20,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

10,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๔๗

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

54

55

56

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และการออกกําลังกาย
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 6
หนา 105)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 184)
โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผูส ูงอายุ
ตําบลพระซอง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 9
หนา 106)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 184)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยใสใจ
เทคโนโลยี
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 5
หนา 104)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 184)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมสุขภาพและการออกกําลัง
กาย เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
วิทยากร คาปายประชาสัมพันธ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุตําบล
พระซอง เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
วิทยากร คาปายประชาสัมพันธ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยใสใจ
เทคโนโลยี ระบบดูแลผูส ูงอายุ เชน
คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร
คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

20,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

50,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

10,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๔๘

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

57

โครงการมัคคุเทศกนอย
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 1 หนา 4)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 184)

58

โครงการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 2
หนา 104)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 184)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
โครงการมัคคุเทศกนอย เชน
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดเวทีประชาคมคัดเลือก
ผูสูงอายุ,ผูพิการ,โครงการ
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ,สงเสริม
กิจกรรมและพัฒนากลุมสตรี/
แมบาน เชน คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
ฯลฯ

10,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

78,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๔๙

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

60

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมคุณคา ภูมิปญญาผูสูงวัย
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร
คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สรางความปรองดองสมานฉันท
การจัดกิจกรรมโครงการสราง
ความปรองดองสมานฉันทตางๆ
เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ ปาย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ

30,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

50,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๕๐

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการสงเสริมคุณคา ภูมิปญ
 ญาผูสูงวัย
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 4
หนา 104)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 185)
โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 3
หนา 118)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 185)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

59

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

61

62

63

อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลพระซอง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 14
หนา 107)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 185)
อุดหนุนโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 15
หนา 107)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 185)
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลพระ
ซอง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 16
หนา 107)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 186)

เพื่อจายอุดหนุนใหแกศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลพระซอง
ในการจัดตั้งและดําเนินการ
กิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลพระซอง
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุม
อาชีพตําบลพระซอง 16 หมูบาน

20,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

60,000

16 หมูบาน
ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสภา
เด็กและเยาวชนตําบลพระซอง

30,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๕๑

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
แขงขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนตานภัยยาเสพติด (พระ
ซองคัพ) เชน คาปาย ฯ คาวัสดุ
คาอุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทน
คณะกรรมการ คาถวยรางวัล เงิน
รางวัล และคาใชจายอื่นๆที่จาํ เปน
สําหรับโครงการ ฯลฯ

140,000

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๕๒

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชนตานภัยยาเสพติด
(พระซองคัพ)
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 1 หนา 90)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 186)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

64

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

66

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก
โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
จํานวน 6 แหง ๆ ละ 15,000
บาท ตามหนังสือสั่งการ
อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา กรีฑา
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก
นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 15 หนา 93) การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 186)
จํานวน 6 แหง ๆละ 20,000
บาท ตามหนังสือสั่งการ

90,000

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

120,000

โรงเรียน
สพฐ. 6 แหง
ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๕๓

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

อุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือสามัญเนตรนารี
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 16 หนา 94)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 186)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

65

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณี
เขาพรรษา
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 5 หนา 91)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 187)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
งานวันขึ้นปใหม เชน คาดอกไม
ธูปเทียน คาเครื่องไทยธรรม คา
ปจจัยถวายพระสงฆ คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดืม่ คา
ตกแตงสถานที่ และวัสดุอื่นๆที่
จําเปนในการจัดงาน ฯลฯ
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัด
งานประเพณีเขาพรรษา เชน คา
ปาย คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณจดั ทําตนเทียน คาเงิน
รางวัล คาเครื่องไทยธรรม คา
ปจจัยถวายพระสงฆ และวัสดุอื่นๆ
ที่จําเปนในการจัดงาน ฯลฯ

10,000

สํานัก
ที่ทําการ
ทต.พระซอง ปลัดเทศบาล

150,000

ในเขต ทต.
พระซอง

๕๔

สํานัก
ปลัดเทศบาล

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

68

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นป
ใหม
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 6 หนา 91)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 187)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

67

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
งานประเพณีสงกรานตตําบลพระ
ซอง เชน คาปาย ฯ คาตกแตง
สถานที่ คาเชาเครื่องเสียง
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเงิน
รางวัล คามหรสพการแสดง
คาตอบแทนคณะกรรมการ คา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่
จําเปนในการ
จัดงาน ฯลฯ

150,000

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๕๕

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตตําบลพระซอง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 7 หนา 91)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 187)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
จัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว
ตําบลพระซอง เชน คาปาย
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเงินรางวัล คามหรสพ
การแสดง คาเชาเครื่องเสียง
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
คาวัสดุอุปกรณตา งๆ และ
คาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองใชในโครงการ ฯลฯ

500,000

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๕๖

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายในโครงการประเพณีแขงขันเรือ
ยาวตําบลพระซอง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 9 หนา 92)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 188)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

72

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัด
กิจกรรมสงเสริมและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมตางๆ ของ
ทองถิ่น
อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงานประเพณี
เพื่อเปนเงินอุดหนุนโครงการ/
ไหลเรือไฟและงานกาชาด
กิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 17 หนา 94) จังหวัดนครพนม ใหแกสภา
วัฒนธรรมอําเภอนาแก
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 188)

40,000

ในเขต ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

60,000

สํานัก
สภา
วัฒนธรรม ปลัดเทศบาล
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

๕๗

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

คาใชจายในโครงการสืบสานและสงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 12 หนา 93)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 188)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

71

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บานพระซองนอย
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 200.00
ตร.ม. กอสรางตามแบบท1-01
จากหนาบานนางเดือน ถึงบาน
นางดวง ไชยศรี

120,000

หมูที่ 4
บานพระ
ซองนอย

๕๘

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 4 บานพระซองนอย
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 13 หนา 40)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 189)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บานนาสีนวล
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 172.00
ตร.ม. กอสรางตามแบบ ท1-01
จากบานนางกองสิน ถึงหนองโกน
บอ

100,000

หมูที่ 5
บานนาสี
นวล

๕๙

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 5 บานนาสีนวล
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 15 หนา 41)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 189)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

74

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12 บานทาจําปา
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาด กวาง
4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 172.00
ตร.ม. กอสรางตามแบบ ท1-01
สายหนาบานนางสาวแกวมาลา
เชื้อพระซอง ถึงบานนางสาวคอน
สา ชุมปลา

100,000

หมูที่ 12
บานทา
จําปา

๖๐

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 12 บานทาจําปา ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 30 หนา 46)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 189)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

75

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 บานหนองยอ ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 43.00 เมตร หนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 172.00 ตร.ม
กอสรางตามแบบ ท1-01 สาย
แยกวัดสระโบกบัวทองไปบานบอ
ดอกซอน

100,000

หมูที่ 9 บาน
หนองยอ

๖๑

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 9 บานหนองยอ
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 27 หนา 44)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 190)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

76

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณขางวัด หมูที่ 9 บาน
หนองยอ ตําบลพระซอง อําเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 120.00
ตร.ม. กอสรางตามแบบ ท1-01
สายบริเวณขางวัด

70,000

หมูที่ 9 บาน
หนองยอ

๖๒

กองชาง

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณขางวัด หมูที่ 9 บานหนองยอ
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 43 หนา 49)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 190)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

77

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

78

79

เพื่อขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 10 บานสองคอน
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม โดยขุดเจาะบอบาดาล
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
ทอพีวีซี ชั้น 13.5 จํานวน 3 บอ
ความลึก 0.5 - 42.5 เมตร หรือมี
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
รูปแบบรายการทีก่ ําหนด
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 9 บานหนองยอ
หมูที่ 9 บานหนองยอ
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัด
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
นครพนม โดยขุดเจาะบอบาดาล
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
ลําดับที่ 12 หนา 53)
ทอพีวีซี ชั้น 13.5 จํานวน 3 บอ
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 191)
ความลึก 0.5 - 42.5 เมตร หรือมี
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
รูปแบบรายการทีก่ ําหนด

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร
หมูที่ 10 บานสองคอน
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ลําดับที่ 13 หนา 53)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 191)

100,000

หมูที่ 10
บานสอง
คอน

กองชาง

100,000

หมูที่ 9 บาน
หนองยอ

กองชาง

๖๓

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานการเกษตร : งานสงเสริมการเกษตร

80

81

โครงการประชาอาสารวมใจปลูกปา
เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรม/
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 1 หนา 127) โครงการปลูกตนไม เชน
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 191)
คาวัสดุ อุปกรณ อาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
โครงการปลอยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรม/
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 2 หนา 127) โครงการปลอยปลาเพื่อ
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 191)
เทิดพระเกียรติฯ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ อาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

5,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

5,000

ในเขต ทต.
พระซอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๖๔

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 3 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 7 หนา 96)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 193)

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
เทศบาลตําบลพระซองรวมทั้ง
ผูชวยครูผดู ูแลเด็ก ในอัตรารอยละ
5 ของคาจาง
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย
ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจาก
การทํางานใหแกนายจาง ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งป ตาม
พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน

220,100

สํานัก
ที่ทําการ
ทต.พระซอง ปลัดเทศบาล

10,000

สํานัก
ที่ทําการ
ทต.พระซอง ปลัดเทศบาล

๖๕

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

83

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 5 หนา 96)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 192)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

82

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
สําหรับจายเปนเงิน สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลพระซอง
เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะทั้ง ดานการสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส เพื่อใหประชาชนมี
กองทุน สวัสดิการชุมชนที่สามารถ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูที่ตองไดรับ การ
ดูแลในชุมชน และเปนการสงเสริม
ใหประชาชนไดรวมตัวกัน พัฒนา
ทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่
มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่
20 สิงหาคม 2553

20,000

ในเขต ทต.
พระซอง

๖๖

กอง
สวัสดิการ
สังคม

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 6 หนา 96)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 193)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

84

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง

86
87

เพื่อจายเปนเบีย้ ยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุ จํานวน 1,058 คน

8,196,000

ในเขต ทต.
พระซอง

เพื่อจายเปนเบีย้ ยังชีพใหแกผู
พิการ จํานวน 400 คน

3,900,000

ในเขต ทต.
พระซอง

6,000

ในเขต ทต.
พระซอง

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดสถายโอนจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 1 คน (อัตราคนละ
500 บาท/เดือน

๖๗

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 1 หนา 95)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 193)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 2 หนา 95)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 194)
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 3 หนา 95)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 194)

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

85

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ย.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

ต.ค.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 1 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๑

ครุภัณฑ
สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จํานวน 1 ตู
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 ลําดับที่ 29 หนา 66)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 96)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

5,500

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2

ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 ชุด
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 ลําดับที่ 3 หนา 63)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 96)

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน
1 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท
(จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

100,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

๖๘

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (ตอ)
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

3

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

ชุดไมคประชุมพรอมระบบ
เครื่องขยาย จํานวน 1 ชุด
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ลําดับที่ 30 หนา 66)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 96)

เพื่อจัดซื้อชุดไมคประชุมพรอมระบบ
เครื่องขยาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
200,000 บาท (จัดซื้อตามราคา
ทองตลาดเนื่องจากไมมกี ําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

200,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

4

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับประมวลผล จํานวน 1
เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ลําดับที่ 12 หนา 66)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 96)

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

22,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

๖๙

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (ตอ)

5

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED
ขาวดําชนิด NETWORK แบบที่ 1
(28 หนา/นาที) จํานวน 1
เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ลําดับที่ 13 หนา
194)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 99)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED
ขาวดําชนิด NETWORK แบบที่ 1
(28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
8,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

8,900

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๗๐

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๑

ครุภัณฑ
สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จํานวน 1 ตู
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 7 หนา 63)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 103)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500
บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

5,500

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองวิชาการ
และแผนงาน

2

ครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
คอมพิวเตอร ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 21 หนา 195)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 103)

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม

22,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

๗๑

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ตอ)

3

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา
คอมพิวเตอร ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (28
หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 6 หนา 63)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 105)

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED
ขาวดําชนิด NETWORK แบบที่ 1
(28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 8,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

8,900

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองวิชาการ
และแผนงาน

๗๒

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

1

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง
จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 28 หนา 65)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 109)

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
แบบติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
28,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

28,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองคลัง

2

ครุภัณฑ
สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จํานวน 3 ตู
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 4 หนา 63)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 110)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จํานวน 3 ตู ๆ ละ 5,500
บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

16,500

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองคลัง

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

๗๓

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

1

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง
จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 8 หนา 63)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 112)

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
แบบติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

17,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2

ครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
คอมพิวเตอร ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 15
หนา 194)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 113)

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม

22,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

๗๔

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
5. แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา

๑

ครุภัณฑ
สํานักงาน

ครุภัณฑ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จํานวน 1 ตู
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 14
หนา 194)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 117)

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ
เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500
บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

5,500

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๗๕

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
6. แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๑

ครุภัณฑ
สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จํานวน 1 ตู
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 15 หนา 64)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 126)

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500
บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

5,500

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

2

ครุภัณฑ
สํานักงาน

โตะทํางานไม จํานวน 1 ตัว
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 15 หนา 64)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 126)

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานไม จํานวน 1
ตัว ๆ ละ 3,000 บาท ขนาดกวาง
0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร มี 5
ลิ้นชัก (จัดซื้อตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีกาํ หนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)

3,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

๗๖

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๑

ครุภัณฑ
การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 3
เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 18 หนา 64)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 129)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 59,000
บาท เปนเงิน 177,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

177,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

2

ครุภัณฑงาน เครื่องตัดหญาแบบขอออน
บานงานครัว จํานวน 3 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 32 หนา 66)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 129)

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
10,900 บาท เปนเงิน 32,700
บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

32,700

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

๗๗

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตอ)

3

4

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
หมูที่ 1 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูที่ 15 จํานวน 6 เครื่อง
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 32
(ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
หนา 138)
หมูที่ 15 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 133)
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน
หมูที่ 1 จํานวน 12 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 28
หนา 137)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 130)

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

200,000

หมูที่ 1
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

100,000

หมูที่ 15
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๗๘

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตอ)

5

6

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
หมูที่ 2 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูที่ 3 จํานวน 8 เครื่อง
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
2 ลําดับที่ 2 หนา 10)
หมูที่ 3 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 140)
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน
หมูที่ 2 จํานวน 6 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 1 หนา 10)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 137)

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

100,000

หมูที่ 2
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

128,000

หมูที่ 3
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๗๙

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตอ)

7

8

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
หมูที่ 5 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูที่ 7 จํานวน 6 เครื่อง
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
2 ลําดับที่ 4 หนา 11)
หมูที่ 7 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 147)
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน
หมูที่ 5 จํานวน 6 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 30
หนา 138)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 144)

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

100,000

หมูที่ 5
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

100,000

หมูที่ 7
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๘๐

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตอ)

9

ครุภัณฑ

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
หมูที่ 16 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูที่ 11 จํานวน 6 เครื่อง
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
2 ลําดับที่ 6 หนา 11)
หมูที่ 11 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 154)
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน
หมูที่ 16 จํานวน 6 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 5 หนา 11)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 151)

10

รายละเอียดของครุภัณฑ

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

100,000

หมูที่ 16
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

100,000

หมูที่ 11
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๘๑

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตอ)

11

12

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
หมูที่ 10 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูที่ 6 จํานวน 6 เครื่อง
หมูบาน พรอมติดตั้ง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด)
2 ลําดับที่ 3 หนา 10)
หมูที่ 6 ตําบลพระซอง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (จัดซื้อตาม
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 161)
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกาํ หนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน
หมูที่ 10 จํานวน 6 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลําดับที่ 31
หนา 138)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 158)

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

100,000

หมูที่ 10
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

100,000

หมูที่ 6
ตําบลพระซอง
อําเภอนาแก
จังหวัด
นครพนม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๘๒

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
7. แผนงานสังคมสงเคราะห : งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

1

ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร

2

ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร

ครุภัณฑ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI
LUMENS จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 31 หนา 66)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 168)

รายละเอียดของครุภัณฑ

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
3,000 ANSI LUMENS จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณธันวาคม 2562
จอโปรเจ็คเตอรแบบรับภาพแบบตั้ง เพื่อจัดซื้อจอโปรเจ็คเตอรแบบรับ
พื้น (FLOOR SCREEN)
ภาพแบบตั้งพื้น (FLOOR SCREEN)
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 9,900 บาท
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ( จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนือ่ งจาก
2 ลําดับที่ 20 หนา 65)
ไมมีกาํ หนดไวในบัญชีมาตรฐาน
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 169)
ครุภัณฑ )

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

29,700

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

9,900

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

๘๓

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานสังคมสงเคราะห : งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห

3

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
คอมพิวเตอร ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ลําดับที่ 21 หนา 65
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 169)

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

22,000

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

๘๔

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
แผนงานสังคมสงเคราะห : งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห

4

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา
คอมพิวเตอร ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (28
หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 22 หนา 65)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 170)

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED
ขาวดําชนิด NETWORK แบบที่ 1
(28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 8,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

8,900

ที่ทาํ การ ทต.
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

๘๕

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
***********************
8. แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

1

ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟา (ราคาไมรวมคา
ติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน
1 เครื่อง
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 13 หนา 64)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 174)

เพื่อจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา (ราคา
ไมรวมคาติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 52,000
บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562

52,000

ในเขต
ทต.พระซอง

กองชาง

2

ครุภัณฑ
สํารวจ

กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30
เทา จํานวน 1 ชุด
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่
2 ลําดับที่ 10 หนา 64)
(จากเทศบัญญัติ ๖4 หนา 176)

เพื่อจัดซื้อกลองระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เทา จํานวน
1 ชุด ๆ ละ 34,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม
2562

34,000

ในเขต
ทต.พระซอง

กองชาง

หมายเหตุ : บัญชีครุภัณฑในหมวดครุภัณฑ

๘๖

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

ประเภท
ครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖3
พ.ศ. ๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลําดับที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ภาคผนวก

