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ค าน า 
 

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอนด าเนินการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด  5  ข้อ 26  
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   (2)  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และ ข้อ 27  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12  ดังนี้  
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง  แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
ทั้งนี้  “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ 
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 วรรค 4  

   
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลพระซอง  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลต าบลพระซอง  ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลพระซอง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ฉบับนี้  
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพระซอง  และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดยเทศบาลต าบลพระซอง    
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ส่วนที่ 1 
 
 

 

 
1.  บทน า 

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอนด าเนินการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  5  ข้อ 26  
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   ( 2)  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และ ข้อ 27  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12  
ดังนี้  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง  แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
ทั้งนี้  “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ 
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 วรรค 4  

 

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลพระซอง  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลพระซองให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์ดงันี้   

2.  วัตถปุระสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(1)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
 

 
 
 

(2) เพ่ือให้.... 

ที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงาน   
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(2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ให้มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
 (3)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น        
 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 

 
  ส่วนที ่ 1 ที่มาของแผนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

1.  บทน า 
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 2   บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
1.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)    
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)  
3.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. 01/1) 
4.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. 02/1) 
  

 
 ขั้นตอนการจัดท า... 

แบบ ผด. ๐๑ 

แบบ ผด. ๐๑ 
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แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
 
 
 

4.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  
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4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(1)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบล มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(2)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(4)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



แบบ ผด.01

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 11.23 118,000              0.46 ส านักปลัดเทศบาล/กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ/กองคลัง

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 5.62 50,000                0.20 ส านักปลัดเทศบาล
3.แผนงานการศึกษา 7 7.87 4,991,285            19.65 ส านักปลัดเทศบาล
4.แผนงานสาธารณสุข 8 8.99 555,000              2.18 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.25 40,000                0.16 กองสวสัดิการสังคม
6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 14.61 360,000              1.42 กองสวสัดิการสังคม
7.แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 10 11.23 1,150,000            4.53 ส านักปลัดเทศบาล
8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 21.35 4,836,800            19.04 กองช่าง
9.แผนงานการเกษตร 3 3.37 30,000                0.12 ส านักปลัดเทศบาล
10.แผนงานงบกลาง 12 13.48 13,272,485          52.25 ส านักปลัดเทศบาล/กองสวสัดิการสังคม

รวมทั้งสิ้น 89 100.00 25,403,570        100.00
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จ านวนงบประมาณ

ส่วนที่ 2

บญัชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

ของเทศบาลต าบลพระซอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด



 
แบบ ผด.01/1

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 1 16.67 5,590                 3.19 ส านักปลัดเทศบาล
          งานวางแผนสถิติและวชิาการ 1 16.67 20,000                11.42 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
          งานบริหารงานคลัง 1 16.67 22,000                12.56 กองคลัง
2.แผนงานสาธารณสุข 1 16.67 5,700                 3.26 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 33.33 121,800              69.56 กองช่าง

รวมทั้งสิ้น 6 100.00 175,090             100.00
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จ านวนงบประมาณ
คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร/์แผนงาน หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

สรปุบญัชีครภุณัฑ์/งบประมาณ

ของเทศบาลต าบลพระซอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1                5,000 ทต.พระซอง

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง              10,000 ทต.พระซอง
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังทั่วไปหรือ
เลือกต้ังซ่อมนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลพระซอง  เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง
ศูนย์ประสานงาน  ค่าจัดท าปา้ยประกาศผลคะแนน  
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบคุลากร  เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏบิติังาน  ค่าประชาสัมพนัธ์  ค่าอาหาร  ค่าจ้าง
เหมาพาหนะขนส่งวัสดุอปุกรณ์การเลือกต้ัง  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 65 ล าดับ
ที่ 4) (ส านกัปลัดเทศบาล) 

ค่าชดใช้สินไหมทดแทนความ
เสียหาย

ส านกัปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน , การเยียวยา
ความเสียหายอย่างใด ๆ ในทางกฎหมายที่เทศบาล
ต้องจ่าย  ฯลฯ (ส านกัปลัดเทศบาล) 

ส านกัปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป

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

3              10,000 ทต.พระซอง

4              20,000 ทต.พระซอง
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แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล  เช่น 
ค่าวัสดุ  อปุกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ดอกไม ้ ธูป  
เทยีน ค่าสังฆทานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 66 
ล าดับที่ 9)  (ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบ
ประชาชนในเขตเทศบาล  โดยมค่ีาใช้จ่าย เช่นค่าวัสดุ
อปุกรณ์  ในการด าเนนิงานตามโครงการ,ค่าปา้ย
โครงการ   อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา้ 65 
ล าดับที่ 5) (ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล

**************************
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

บัญชโีครงการพัฒนา



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป

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

5              10,000 ทต.พระซอง
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

พ.ศ.2566

โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  บคุลากรเทศบาล
ต าบลพระซอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมของบคุลากรเทศบาลต าบลพระซอง ได้แก ่ 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล
 พนกังานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง
เทศบาลต าบลพระซอง และผู้ที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติั
หนา้ที่ของเทศบาลต าบลพระซอง เช่น ค่าปา้ย
โครงการ  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พกั ค่าจ้างเหมา พาหนะ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ใช้ในโครงการ 
ฯลฯ  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 33 
ล าดับที่ 11)  (ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป

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

6              28,000 ทต.พระซอง
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

อดุหนนุโครงการขอรับเงิน
อดุหนนุเพื่อจัดหาบคุลากร 
และวัสดุครุภณัฑ์ประจ าศูนย์
ปฏบิติัช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับ
อ าเภอ

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นที่ด าเนนิโครงการขอรับเงินอดุหนนุเพื่อจัดหา
บคุลากรและวัสดุครุภณัฑ์ประจ าศูนย์ปฏบิติัการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มถิุนายน 2559  เร่ือง 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนนุของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559  แกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัที2่) พ.ศ.2563 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น
พ.ศ.2566-2570 แกไ้ข ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2565 หนา้ 4 
ล าดับท ี1)  (ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล

แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

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

7            20,000 ทต.พระซอง
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ

บัญชโีครงการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น เช่น  ค่าอาหาร  อาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าปา้ยค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม  ฯลฯ  (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่นพ.ศ. 2566-2570 หน้า 65 ล าดับที่ 7)  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ที่
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลัง

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

8                5,000 ทต.พระซอง

9                5,000 ทต.พระซอง
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดท า
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลพระซอง
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
หน้า 64 ล าดับที่ 1) (กองคลัง)

กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

บัญชโีครงการพัฒนา
แบบ ผด.02

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมลูแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สินและการ
จัดท าฐานข้อมลูในการจัดเกบ็
รายได้ของเทศบาลต าบลพระ
ซอง

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัภาษแีละค่าธรรมเนยีม

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ภาษแีละค่าธรรมเนยีม เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอปุกรณ์  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 ที่เกี่ยวข้องในโครงการ  ฯลฯ  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หนา้ 64 ล าดับที่ 3)(กองคลัง)

กองคลัง



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลัง

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

10              5,000 ทต.พระซอง
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แบบ ผด.02

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2566

โครงการประชาสัมพนัธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การจัดเก็บภาษี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพนัธเ์พื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษ ีเช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่ายเอกสาร ค่าปา้ย ค่าอาหาร อาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ิม ฯลฯ  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้า 64 ล าดับที่ 2)(กองคลัง)

กองคลัง



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานรกัษาความสงบภายใน : งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

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

11              10,000 ทต.พระซอง

12              10,000 ทต.พระซอง

 -14-

สถานที่
ด าเนินการ

บัญชโีครงการพัฒนา

งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

พ.ศ.2566

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565

โครงการขับขี่ปลอดภยั สร้าง
วินยัจราจร

ส านกัปลัดเทศบาล

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าจัดท าปา้ยโครงการ
 ฯ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  หนา้ 42  ล าดับที่ 1) 
(ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการขับขี่ปลอดภยั สร้าง
วินยัจราจร เช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจัดท าปา้ย
โครงการค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หนา้ 45 
ล าดับที่ 14) (ส านกัปลัดเทศบาล) 



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานรกัษาความสงบภายใน : งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

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

13              10,000 ทต.พระซอง

14              10,000 ทต.พระซอง
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พ.ศ.2566

โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

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

ล าดับ
ที่

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนั
และลดอบุติัเหตุทางถนน เช่น ค่าจัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าจัดท าปา้ยโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ  โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22  กนัยายน 2557  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หนา้ 43  
ล าดับที่ 4)(ส านกัปลัดเทศบาล) 

ส านกัปลัดเทศบาล

แบบ ผด.02

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกซ้อมแผน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล
พระซอง เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าเคร่ืองแต่งกาย  
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 43  ล าดับที่ 5) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานรกัษาความสงบภายใน : งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

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

15            10,000 ทต.พระซอง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการรณรงค์และ
ปอ้งกันลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลประจ าปี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ สงกรานต์ 
เช่นค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าปา้ยโครงการ 
ฯลฯ โดยถือปฏบิติัตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท  0804.5/ว 
1634  ลงวนัที่ 22 กันยายน 2557 (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2566-2570  หน้า 43  ล าดับที่ 7) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

ส านัก
ปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

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

16          100,000 6 โรงเรียน
6 ศพด.ในเขต 
ทต.พระซอง
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**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

โครงการจัดงานวนัเด็ก
ต าบลพระซอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวนัเด็ก 
เช่น ค่าปา้ยโครงการฯ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ของ
รางวลั เงินรางวลั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ใน
โครงการ ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2564 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570) หน้า
 27 ล าดับที่ 4)   (ส านักปลัดเทศบาล)

ส านัก
ปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

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

17            106,220 ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก (ศพด.)

ในเขตเทศบาล

ต าบลพระซอง
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เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)เทศบาล
ต าบลพระซอง 6 แห่ง  ต้ังงบประมาณรองรับจ านวน 94 
 คน  ดังนี้ 
  - ค่าหนังสือเรียน  200บาท/คน/ปี  จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  200 บาท/คน/ปี จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
   - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  300บาท/คน/ปี จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  430บาท/คน/ปี  จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 29 ล าดับที่ 11) (ส านัก
ปลัดเทศบาล) 

ส านกัปลัดเทศบาลโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อดุหนนุสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

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

18            236,300 ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก (ศพด.)

ในเขตเทศบาล

ต าบลพระซอง

 -19-

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)

เพื่อจ่ายเปน็เงินส าหรับสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)
เทศบาลต าบลพระซอง 6 แหง่  ต้ังงบประมาณรองรับ
 จ านวน 139  คน  ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียน
การสอน จ านวน 1,700 บาท/คน/ป ีจัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย(2-5ป)ี ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570) หนา้ 28 ล าดับที่ 9) (ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

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

19            715,155 ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก (ศพด.)

ในเขตเทศบาล

ต าบลพระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนนุการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก (ศพด.)เทศบาลต าบลพระซอง  6 แหง่ ในการจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน  จ านวน 139 คน ๆ ละ
 21 บาทจ านวน 245 วัน ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุ
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น
 พ.ศ.2566-2570 หนา้ 28 ล าดับที่ 8) (ส านกั
ปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

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

20              90,000 โรงเรียน

(สพฐ.)

6 แหง่

ในเขตเทศบาล

ต าบลพระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

อดุหนนุโครงการแข่งขันความ
เปน็เลิศทางวิชาการ

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการแข่งขันความเปน็
เลิศทางวิชาการใหแ้กโ่รงเรียนในสังกดัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จ านวน 6 แหง่ ๆ ละ 
15,000 บาท ต้ังงบประมาณตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนนุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึงปจัจุบนั(แผนพฒันาทอ้งถิ่นพ.ศ.2566-2570 หนา้ 
30 ล าดับที่ 16) (ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

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

21          2,335,200 โรงเรียน

(สพฐ.)

ในเขต

เทศบาลต าบล

22          1,408,410 โรงเรียน

(สพฐ.)

6 ศพด.

ในเขต

เทศบาลต าบล
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อดุหนนุอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขต
เทศบาลต าบลพระซอง จ านวน 6 โรงเรียน ต้ัง
งบประมาณรองรับ  จ านวน 556 คน ๆ ละ 21 บาท
จ านวน 200  วัน

ส านกัปลัดเทศบาล

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

ส านกัปลัดเทศบาลค่าอาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดซ้ือส าหรับโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขต
เทศบาลต าบลพระซอง จ านวน 6  โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)เทศบาลต าบลพระซองจ านวน 6  
แห่ง  ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้ัง
งบประมาณรองรับ 149 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 หน้า 28 
ล าดับที่ 10)(ส านักปลัดเทศบาล)



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานสาธารณสุข : งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

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

23            10,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดเช่น ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ฯลฯ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 39 
ล าดับที่ 1) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  4   ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 แผนงานสาธารณสุข : งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

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

24              25,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง

25              80,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการร่วมแรงร่วมใจต้าน
ภยัไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมแรงร่วมใจต้าน
ภยัไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซ้ือน้ ายาเคมภีณัฑ์ ค่า
น้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ ฯลฯ (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 74 ล าดับที่ 2) (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
บรรเทาและบ าบดัรักษา
โรคติดต่อ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้งกนั
บรรเทาและบ าบดัรักษาโรคติดต่อ เช่น  มอืเทา้ปาก 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพระซอง  โรค
เอดส์   โรคทอ้งร่วง  โรคไข้หวัดนก  ฯลฯ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2566-2570 หนา้ 74 
ล าดับที่ 1) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานสาธารณสุข : งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

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

26              10,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง

27            80,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารยด์ร. สมเด็จพระ
เจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม วสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570หน้า 40  ล าดับที่ 4) (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารยด์ร.
สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้า
จฬุาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควฒันวรขัตติย
ราชนารี

ล าดับ
ที่

โครงการลดปริมาณและคัด
แยกขยะอนิทรีย์หรือขยะ
เปยีกครัวเรือน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการลดปริมาณและคัดแยก
ขยะอนิทรีย์หรือขยะเปยีกครัวเรือน  เช่น  ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัสดุอปุกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 81 ล าดับ
ที่ 23) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานสาธารณสุข : งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

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

28              10,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง

29              20,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

พ.ศ.2566

โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ เช่น ค่าจ้างเหมาส ารวจ
จ านวนสุนขัและแมว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 40 
ล าดับที่ 5)  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการอาสาสมคัรทอ้งถิ่น
รักษโ์ลกต าบลพระซอง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมคัรทอ้งถิ่นรักษ์
โลกต าบลพระซอง  เช่น  ค่าจัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ค่า
ปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็  ฯลฯ  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 41 ล าดับ
ที่ 8) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  4  ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 แผนงานสาธารณสุข : งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

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

30            320,000 16 หมู่บา้น

ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการอดุหนนุส าหรับการ
ด าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัหมู่บา้น  จ านวน 16 
หมู่บา้น หมู่บา้นละ 20,000 บาท  เพื่อจัดท า
โครงการด้านสาธารณสุข ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มถิุนายน 2565  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอดุหนนุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นพ.ศ.
2566-2570 หนา้ 82 ล าดับที่ 28) (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31              10,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง

32              30,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ
คนพกิารต าบลพระซอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์บริการ
คนพิการต าบลพระซอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ าเป็น ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 38 
ล าดับที่ 2) (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการส่งเสริมกจิกรรม
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
และผู้พิการ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตกแต่ง
สถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้า 46 ล าดับที่ 1) (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

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

33            20,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง

34            80,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ
และการออกก าลังกาย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการออกก าลังกาย  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
วทิยากร  ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หน้า 47 
ล าดับที่ 6 ) (กองสวสัดิการสังคม)

กองสวสัดิการ
สังคม

โครงการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
พระซอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลพระซอง เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าวทิยากร  ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ
 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 47 
ล าดับที่ 9)  (กองสวสัดิการสังคม)

กองสวสัดิการ
สังคม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

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

35              10,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง

36              10,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดต้ังศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลพระซอง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานจัดต้ังศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเปน็ในการด าเนนิงาน 
ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ที่ 48
 ล าดับท ี11) (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ(แผนพฒันาองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 46 
ล าดับที่ 5)   (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ด้านการปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
37              20,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดท าแผนชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนชุมชน
หมู่บา้น/ต าบล เช่น  ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่
จ าเปน็ส าหรับโครงการ  ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หนา้ที่ 62 ล าดับที่ 2) (กอง
สวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการทอ่งเที่ยวและบริการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว , ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.พระซองที่  2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

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

38              10,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามแนวพระราชด าริ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามแนวพระราชด าริ  เช่น  ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ   ตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา้ที่ 52  
ล าดับที่ 2) (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

พ.ศ.2565
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
งบประมาณ

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ พ.ศ.2566
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ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

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

39              40,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง

40              20,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน ในการจัดเวทปีระชาคมคัดเลือก
ผู้สูงอายุ,ผู้พกิาร,โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ,
ส่งเสริมกจิกรรมและพฒันากลุ่มสตรี/แมบ่า้น  เช่น  
ค่าวัสดุ  อปุกรณ์  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 46 ล าดับที่ 2) (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการส่งเสริมคุณค่า ภมูิ
ปญัญาผู้สูงวัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณค่าภมูิ
ปญัญาผู้สูงวัย  เช่น  ค่าวัสดุ  อปุกรณ์  ค่าวิทยากร
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 46 ล าดับที่ 4) (กองสวัสดิการ
สังคม) 

กองสวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

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

41            50,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

พ.ศ.2566

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท ์การจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันทต่์างๆ เช่น 
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมค่าตอบแทน
วทิยากร   ค่าวสัดุ อุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้อง ปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 62 ล าดับที่ 3) (กองสวสัดิการ
สังคม)

กองสวสัดิการ
สังคม

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

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

42              10,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง

43              15,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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โครงการอบรมเสริมสร้างการ
เรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยว 
(เจ้าบา้นนอ้ย)

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

อดุหนนุโครงการกจิกรรม
ศูนย์พฒันาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลพระซอง

เพื่อจ่ายอดุหนนุโครงการ กจิกรรม ใหแ้กศู่นย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชนต าบลพระซอง ในการจัดต้ังและ
ด าเนนิการกจิกรรมของศูนย์พฒันาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลพระซอง ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนนุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นพ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หนา้ 49 ล าดับที่ 16) (กอง
สวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างการ
เรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยว (เจ้าบา้นนอ้ย)  เช่น  ค่าวัสดุ
  อปุกรณ์  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็  ฯลฯ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา้ 48 
ล าดับที่ 14) (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44              60,000 16 หมู่บา้น

ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง

45            15,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลพระซอง

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลพระซอง ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นพ.ศ. 2566 -2570 หน้า 49 
ล าดับที่ 18) (กองสวสัดิการสังคม)

กองสวสัดิการ
สังคม

อดุหนนุโครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ใหแ้ก ่ กลุ่มอาชีพต าบลพระซอง  จ านวน 16 หมู่บา้น
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 49 ล าดับ
ที่ 17) (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  : งานกีฬาและนันทนาการ

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

46            40,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพนัธจ์ังหวดั
นครพนม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพนัธจ์ังหวดันครพนม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น ค่าปา้ย ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์  ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ส าหรับโครงการ  ฯลฯ
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
 การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 32 ล าดับ 4 ) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

ส านัก
ปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  : งานกีฬาและนันทนาการ

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

47          100,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนต้านภยัยา  เสพ
ติด(พระซองคัพ)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา 
นักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านภยัยาเสพติด 
(พระซองคัพ) เช่น ค่าปา้ย ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวลั เงินรางวลัและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ส าหรับโครงการ ฯลฯ ตาม
ระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 31 ล าดับ 1 ) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

ส านัก
ปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :    งานกีฬาและนันทนาการ

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

48              90,000 โรงเรียน

สพฐ.6 แหง่

ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง

49              90,000 โรงเรียน

สพฐ.6 แหง่

ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

อดุหนนุโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือสามญั-เนตรนารี

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กโ่รงเรียนในสังกดั
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จ านวน 6 
แหง่ ๆละ 15,000 บาท ตามหนงัสือส่ังการ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มถิุนายน  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 35 ล าดับที่ 16)(ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล

อดุหนนุโครงการแข่งขันกฬีา
 กรีฑานกัเรียน

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กโ่รงเรียนในสังกดั
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จ านวน 6 
แหง่ ๆละ 15,000 บาท ตามหนงัสือส่ังการ  อกระ
ทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มถิุนายน 2559  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570  หนา้ 34 ล าดับ 15)
(ส านกัปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :   งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

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

50          120,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2566

โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษาเช่น ค่าปา้ย ค่าตกแต่งสถานที่  ค่า
วสัดุอุปกรณ์จัดท าต้นเทยีน  ค่าเงินรางวลั  ค่า
เคร่ืองไทยธรรม  ค่าปจัจัยถวายพระสงฆ์  และ
วสัดุอื่นๆที่จ าเปน็ในการจัดงาน ฯลฯตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2564  (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น  พ.ศ.2566-2570  หน้า 32 ล าดับที่ 5) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :   งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

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

51            50,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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โครงการจัดงานประเพณี
วนัลอยกระทง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวนั
ลอยกระทง เช่น ค่าปา้ย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าเงิน
รางวลั ค่ามหรสพ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ใน
การจัดงาน ฯลฯ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 
1/2565หน้า 1  ล าดับที่ 1) (ส านักปลัดเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

พ.ศ.2565

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2566

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :   งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

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

52          130,000 ในเขต
เทศบาลต าบล

พระซอง
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เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ต าบลพระซอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ต าบลพระซอง  เช่น ค่าปา้ย  ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม ค่าเงินรางวลั ค่ามหรสพการแสดง
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวสัดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ในการจัดงาน ฯลฯ ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
 การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 32 ล าดับที่ 7) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล

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

บัญชโีครงการพัฒนา



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :   งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

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

53            450,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการประเพณีแข่งขันเรือ
ยาวต าบลพระซอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวต าบลพระซอง เช่น ค่าปา้ย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกฬีาและการแข่งขันกฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หนา้ 33 ล าดับที่ 9) (ส านกั
ปลัดเทศบาล)

ส านกัปลัดเทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :   งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

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

54              20,000 ในเขต

เทศบาลต าบล

พระซอง
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการสืบสานและส่งเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรม

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมและ
สืบสานขนบธรรมเนยีมประเพณีและรักษาไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมต่าง ๆ  ของทอ้งถิ่น เช่น ค่าปา้ย ค่าอาหาร 
 ค่าเงินรางวัลค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตัดสิน ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเปน็ต้องใช้ในโครงการ  ฯลฯ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กฬีาและการแข่งขันกฬีาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 หนา้ 34 ล าดับที่ 12 ) (ส านกั
ปลัดเทศบาล) 

ส านกัปลัดเทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :   งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

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

55            60,000 สภาวัฒนธรรม

อ าเภอนาแก

จังหวัดนครพนม
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม
งานประเพณีไหลเรือไฟ
และงานกาชาด

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงาน
ประเพณีไหลเรือไฟจังหวดันครพนม ใหแ้ก่สภา
วฒันธรรมอ าเภอนาแก  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 35  
ล าดับ 17) (ส านักปลัดเทศบาล)

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

56            300,000

57            356,000
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โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
 บา้นโพนแพง ต าบลพระซอง
 อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโพน
แพง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร จากสวนนางเทพสตรี ถึง สวนนายแก คุยพร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2565 หน้า 6 ล าดับที่ 2) (โครงการต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา) (กองช่าง) 

หมู่ที่ 15 บา้น
โพนแพง

กองช่าง

โครงการกอ่สร้างก าแพงร้ัว
คอนกรีต ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
วัดโพธิศ์รี หมู่ที่ 14 บา้นทา่วัด
 ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพื่อกอ่สร้างก าแพงร้ัวคอนกรีตศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัด
โพธิศ์รีหมู่ที่ 14 บา้นทา่วัด ต าบลพระซอง อ าเภอนา
แก  จังหวัดนครพนม  ความยาว 183.00 เมตร  สูง 
1.80 เมตร รายละเอยีดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570
 หนา้ 117  ล าดับที่ 125) (กองช่าง)

กองช่างหมู่ที่ 14 บา้นทา่
วัด

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

58          278,400
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 บา้นพระซองน้อย ต าบล
พระซอง   อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บา้นพระซอง ต าบลพระซองอ าเภอนาแก จังหวดั
นครพนม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 480.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด จาก หน้า
บา้นนางสมพนั เพชรฤทธิ ์ถึงบา้นนางนิตยา วงค์
ษาชัย  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 27 ล าดับที่ 107)  
   (กองช่าง)

หมู่ที่ 2 บา้น
พระซองน้อย

กองช่าง

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

59          277,000
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เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บา้นพระซองน้อย ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก 
จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 480.00 ตร.ม  จากหน้า
บา้นนายศักดา แสงแก้ว ถึงบา้นนางกรรจวรัิตน์ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นพ.ศ.2566-2570 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 28 ล าดับที่ 110 ) 
(กองช่าง) 

หมู่ที่ 4 บา้น
พระซองน้อย

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 4 บา้นพระซองน้อย 
ต าบลพระซอง    อ าเภอ
นาแก

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

60          277,000
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 บา้นนาสีนวล ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บา้นนาสีนวล ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก  
จังหวดันครพนม  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร  ไม่น้อยกวา่ 480.00 ตร.ม จากหน้า
บา้นนางกองสินธ ์อินธแิสง ถึงบา้นนางเวช ล้ีพล 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หน้าที่ 98 ล าดับที่ 37) (กองช่าง)

หมู่ที่ 5 บา้น
นาสีนวล

กองช่าง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

แบบ ผด.02



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

61          348,000
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 บา้นนาเหนือ ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บา้นนาเหนือ ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก  
จังหวดันครพนม  ขนาดกวา้ง5.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ 600.00 ตร.ม จากร้านเอก
ก่อสร้างถึงเขตรอยต่อต าบลนาเลียง  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 11 ล าดับที่ 25) 
(กองช่าง)

หมู่ที่ 6 บา้นนา
เหนือ

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

62          343,000

 -51-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 บา้นบอ่ดอกซ้อน ต าบล
พระซอง      อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บา้นบอ่ดอกซ้อน ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก  
จังหวดันครพนม  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร  ไม่น้อยกวา่ 600.00 ตร.ม ต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงหน้าบา้นนายเฉลิมพล 
ลาดนอก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 104  ล าดับที่ 66) (กองช่าง)

หมู่ที่ 8   บา้น
บอ่ดอกซ้อน

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

63          252,000

 -52-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นสอง
คอน ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บา้นสองคอน ต าบลพระซอง อ าเภอนา
แก จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว
 120.00 เมตร   ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร จากบา้น
นายสมัย ธ.น.ดี ถึงหน้าบา้นนางบญุสอน วงค์ศรี
ชา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 17  ล าดับที่ 56) 
(กองช่าง) 

หมู่ที่ 10 บา้น
สองคอน

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

64          350,700

 -53-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นดงอิน า
 ต าบลพระซอง อ าเภอนา
แก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บา้นดงอิน า ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก
 จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
167.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  จากบา้นนาย
จอนสันต์ ค าชมพ ูถึงหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กดงอิ
น า รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพิ่มเติม ฉบบัที1่ /2565 หน้า 28 ล าดับที่ 111) 
(กองช่าง) 

หมู่ที่ 11 บา้น
ดงอิน า

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

65          264,000

 -54-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นทา่
จ าปา ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บา้นทา่จ าปา ต าบลพระซอง อ าเภอนา
แก จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว
 120.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร จากโกดัง
นางนีวนั นามวงค์ ถึงปากซอยเข้าบา้นนายอุบล 
พอ่ลีละ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 20 
ล าดับที่ 73) (กองช่าง) 

หมู่ที่ 12 บา้น
ทา่จ าปา

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

66          268,400

 -55-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นทา่
เจริญ ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บา้นทา่เจริญ ต าบลพระซอง อ าเภอนา
แก จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว
 122.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร จากบา้นนาง
สุเมน อินธแิสง ถึงบา้น ร.ต.อ.วรีะ วงจรูญ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 28  ล าดับที่ 112) 
(กองช่าง) 

หมู่ที่ 13 บา้น
ทา่เจริญ

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

67            57,500

 -56-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บา้นทา่วดั 
ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 บา้นทา่วดั  ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก
 จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
25.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร จากหน้าบา้น
นายประเชิญ เชื้อสาทมุ ไปเชื่อมต่อกับราง
ระบายน้ าเดิม รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ก าหนด(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 29 
ล าดับที่ 113) (กองช่าง) 

หมู่ที่ 14 บา้น
ทา่วดั

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

68            41,800

 -57-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นพระซอง
 ต าบลพระซอง อ าเภอนา
แก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บา้นพระซอง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก
 จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
19.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  จากหน้าบา้น
นางแตงอ่อน แก้วคนตรง ถึงหน้าบา้น นางเบญจ
รัตน์ พอ่ชมพ ูรายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบบัที1่/2565 หน้า 27 
ล าดับที่ 108) (กองช่าง)

หมู่ที่ 2 บา้น
พระซอง

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

69          273,000

 - 58-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 7  บา้นดงต้ิว 
ต าบลพระซอง    อ าเภอ
นาแก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นดงต้ิว ต าบลพระซอง อ าเภอ
นาแก จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร จากบา้น
นายปาริชาติ อินปากดี ถึงบา้น น.ส.อังคณา วงค์
แก้ว รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 13 
ล าดับที่ 33) (กองช่าง)

หมู่ที่ 7 บา้น
ดงต้ิว

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

70          210,000
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนอง
ยอ ต าบลพระซอง อ าเภอ
นาแก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บา้นหนองยอ ต าบลพระซอง อ าเภอนา
แก จังหวดันครพนม  ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว
 100.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีจาก
บา้นนายถัน กุลวงษา ถึงประตูวดัสระโบกบวัทอง
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 16 ล าดับที่ 49) 
(กองช่าง) 

หมู่ที่ 9 บา้น
หนองยอ

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

71          420,000

 -60-

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ริมน้ าบงั  
หมู่ที่ 12  บา้นทา่จ าปา 
ต าบลพระซอง อ าเภอ  นา
แก

เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 12 บา้นทา่
จ าปา ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวดั
นครพนม ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
 สูง 3.50 เมตร หรือมีรายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น
 พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 หน้า 
22 ล าดับที่ 80) (กองช่าง) 

หมู่ที่ 12 บา้น
ทา่จ าปา

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

72          200,000
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการขยายเส้นทาง
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 16  บา้นนาทุ่งทอง 
ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก

เพื่อขยายเส้นทางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่
 16 บา้นนาทุ่งทอง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก 
จังหวดันครพนม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร จากบา้นนางศรีประภา แก้วคน
ตรง ถึงถนนเรียบล าหว้ยเชิงรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบบั
ที่ 2  พ.ศ.2565 หน้า 7 ล าดับที่ 3) (กองช่าง) 

หมู่ที่ 16  บา้น
นาทุ่งทอง

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

73          120,000
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการติดต้ังไฟ  
สัญญาณไฟเตือน หมู่ที่ 1 
บา้นพระซอง ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก

เพื่อติดต้ังไฟสัญญาณไฟเตือน  จ านวน 6 ชุด 
จากบริเวณส่ีแยกหน้าบา้นก านันเก่า (นางมะลิ 
แสงแก้ว) ถึง บริเวณหน้าบา้น นายสิงทอง บวัสาย
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หน้า 91 ล าดับที่ 4)     (กองช่าง) 

หมู่ที่ 1 บา้น
พระซอง

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :   งานก่อสรา้ง

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

74          200,000
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้นพระซอง ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก จังหวดันครพนม จากหน้าบา้น
นายผดุง สุวรรณค า ถึงบา้นนางโสภา ทพิย์วงค์  
ยาว 295.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2565 
หน้า 28 ล าดับที่ 109 ) (กองช่าง)

หมู่ที่ 3 บา้น
พระซอง

กองช่าง

สถานที่
ด าเนินการ

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้น    หมู่
ที่ 3 บา้นพระซอง   ต าบล
พระซอง อ าเภอ    นาแก

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ด้านการปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานการเกษตร :   งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

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

75              5,000

76              5,000
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โครงการปล่อยปลาเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยปลาเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวนัส าคัญต่างๆ  เช่น  
ค่าวสัดุอุปกรณ์   อาหาร  อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม  พนัธุป์ลา ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า
 8 ล าดับที่ 2) (ส านักปลัดเทศบาล)

ในเขตเทศบาล
ต าบลพระซอง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการประชาอาสาร่วม
ใจปลูกปา่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาอาสา
ร่วมใจปลูกปา่ เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ อาหาร 
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ต้นกล้าพนัธุไ์ม้ ฯลฯ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบบั
ที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 8 ล าดับที่ 1) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

ในเขตเทศบาล
ต าบลพระซอง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ด้านการปรบัสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  3  ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานการเกษตร :   งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

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

77            20,000
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรม
พชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น
 ค่าอาหาร  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินโครงการ 
 ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า
 71 ล าดับที่ 3) (ส านักปลัดเทศบาล)

ในเขตเทศบาล
ต าบลพระซอง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

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

78          230,150
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เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม

เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจา้ง
ตามภารกิจ  พนักงานจา้งทั่วไป  เทศบาลต าบลพระซอง ใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจา้งโดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ และ
 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว9
 ลงวนัที่ 22 มกราคม 2557 เร่ือง การจา่ยเงินเบีย้
ประกันสังคมของพนักงานจา้ง
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ.
 ก.ท.และก.อบต.เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา้ง 
3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิม่เติม
ถึงปัจจบุัน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวนัที่ 
30 มิถุนายน 2565  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัดเทศบาล) 

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

พ.ศ.2566งบประมาณ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

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

79            10,000
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พ.ศ.2566

เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลต าบลพระซอง ที่ประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการท างาน
ให้แก่เทศบาล ในอัตราร้อยละ  0.2 ของค่าจ้าง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ และ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 ดังนี้ 
1) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.  2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านัก
ปลัดเทศบาล) 

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
80        8,463,600
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพให้กับผู้สูงอาย ุ ในเขตเทศบาลต าบลพระ
ซอง ผู้มีสิทธรัิบเงิน ตามที่ลงทะเบียนผู้สูงอายตุามหนังสือส่ัง
การ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 2130 ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2565 เร่ือง การ
ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 
(กองสวสัดิการสังคม)

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

กองสวสัดิการ
สังคม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

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

81        3,724,000
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กองสวสัดิการ
สังคม

บัญชโีครงการพัฒนา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เบี้ยยังชีพความพกิาร เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลพระ
ซอง ผู้มีสิทธรัิบเงิน ตามที่ลงทะเบียนความพิการตามหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 2130 ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2565 เร่ือง การ
ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 -2570  หน้า 36 ล าดับที่ 2) 
 (กองสวสัดิการสังคม)

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

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

82              6,000
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลต าบล
พระซอง  ผู้มสิีทธิรับเงิน ตามทีล่งทะเบียนหรือถา่ยโอนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  หรือตามระเบียบก าหนด  โดยถอื
ปฏบิัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที ่30 มถินุายน 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว
 2130 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอดุหนุนทัว่ไป 
เงินอดุหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแ้กผู้่
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจดัสวัสดิการทางสังคม
แกผู้่ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกนัด้านราย
ได้แกผู้่สูงอาย ุ (แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2566-2570 หน้า 36 ล าดับที่
 3) (กองสวัสดิการสังคม)

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

กองสวสัดิการ
สังคม

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

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

83                5,000
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี  ตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยดุตรวจ  ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ า  เสาล้มลุกจราจร
เส้ือจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ  ฯลฯ  ตามหนังสือ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวนัที่  28 มิถุนายน  2562  เร่ือง การต้ังงบประมาณ
รายจา่ย และเบิกจา่ยเงินค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการจดัการจราจร
(ส านักปลัดเทศบาล)
 

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

ส านกัปลัดฯ

สถานที่
ด าเนินการ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

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

84 35,750

85 635,985          
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ยกเวน้เงินกู้
เงินจา่ยขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ค านวณ
ได้ดังนี ้ รายรับจริงของปี  พ.ศ. 2564 ยกเวน้รายการดังกล่าว
ข้างต้นเป็นเงิน  21,402,212.31  บาท(21,402,212.31 X 
0.00167 = 35,741.69 บาท)   
(ส านักปลัดเทศบาล)

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

ส านักปลัดฯ

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 3  ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น 
พันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ค านวณ
ได้ ดังนี้ 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 
หักรายการยกเว้น รวมทั้งส้ิน 21,199,500 บาท 
(21,199,500 x 3% = 635,985) (ส านักปลัดเทศบาล) 

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

ส านักปลัดฯ



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

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

86 10,000

87 142,000
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เงินสมทบกองทนุสวัสดิการ
ชุมชน

เพือ่จา่ยเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน ต าบลพระซอง ใน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดับริการ
สาธารณะ  ทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  ฯลฯ  (กอง
สวสัดิการสังคม)

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

เงินสมทบหลักประกนั
สุขภาพแหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่   (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทต.พระซองที่  1  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 แผนงานงบกลาง

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

88 5,000

89 5,000
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

เงินช่วยค่าท าศพพนักงาน
จ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าท าศพพนักงานจ้าง
ที่เสียชีวติระหวา่งปฏบิติัราชการ  
(ส านักปลัดเทศบาล)

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เงินช่วยค่าท าศพ
ข้าราชการ/พนักงาน

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล  ที่เสียชีวติระหวา่งปฏบิติั
ราชการ  
(ส านักปลัดเทศบาล)
 

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

ส านักปลัดฯ











































































































































1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป  :  งานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 5,590             ส านกัปลัด

เทศบาล
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็
เอกสาร 20 ช่อง

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนดิ 20
 ช่อง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  -มชี่องเกบ็แฟม้เอกสาร จ านวน 20 
ช่อง ส าหรับเกบ็แฟม้เอกสารสันกว้าง 
3 นิ้ว
  -ท าจากเหล็กคุณภาพดี  แข็งแรง 
ทนทาน
  -พน่กนัสนมิ
  -มล้ีอไมน่อ้ยกว่า 4 ล้อ เพื่อการ
เคล่ือนย้ายที่สะดวก
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาดเนื่องจากไม่
มกี าหนดไว้ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)
(ส านกัปลัดเทศบาล)

แบบ ผด.02/1
บัญชคีรุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

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

ล าดับ
ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



แผนงานบรหิารงานทั่วไป  :  งานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 20,000           กองยุทธ

ศาสตร์
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รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป  จ านวน 1 
เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะขั้นพื้นฐาน  
ดังนี้
 -กล้อง Mirrorless 
 -เซ็นเซอร์ APS-C CMOS ความ
ละเอยีด 24.1 ล้านพกิเซล
 -หนว่ยประมวลผลภาพไมน่อ้ยกว่า 
DIGIC 8
 -บนัทกึวิดีโอความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า
4Kรองรับการถ่ายแนวต้ัง
 -ออโต้โฟกสั 143 จุด 
 -ระบบ Eye Detection AF
 -หนา้จอทชัสกรีนพลิกได้ 180 องศา
 -ฟเีจอร์ Auto File Transfer 
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาดเนื่องจากไม่
มกี าหนดไว้ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

และ
งบประมาณ

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล าดับ
ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์



แผนงานบรหิารงานทั่วไป  :  งานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 22,000           กองคลัง
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ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

ล าดับ
ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผลจ านวน 1 เคร่ือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี้
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ
 Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4 GHz  จ านวน 1 หน่วย
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่
น้อยกว่า 8 MB
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

สถานที่
ด าเนินการ

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง



แผนงานบรหิารงานทั่วไป  :  งานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
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ล าดับ
ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

  - มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 
TB หรือ ชนดิ Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน่อ้ย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย
  - มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไม่
นอ้ยกว่า1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 12 นิ้ว
  - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่าไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง
  - มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMIหรือVGA
จ านวนไมน่อ้ยกว่า1ช่อง
  - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าแบบ
ติดต้ังภายใน(Internal) 
หรือภายนอก (External) จ านวนไม่
นอ้ยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไมน่อ้ยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
(กองคลัง)

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง



2 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 5,700           
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ล าดับ
ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ
 2 บาน จ านวน 1 ตู้ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 1) มีมือจับชนิดบดิ
 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ครุภณัฑ์
ส านักงาน

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร  แบบ 2 

บาน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม



3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 6,300             
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ล าดับ
ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

ที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดหมกึ (Inkjet 
Printer) ส าหรับ

กระดาษขนาด A3

เพือ่จดัเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 
เคร่ือง ซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน
  ดังนี้
  - ใช้เทคโนโลยแีบบพ่นหมึก (Inkjet)
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่32หน้าต่อนาที
 (ppm)หรือ14.5ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา่  จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกวา่ 
100 แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal 
และสามารถ ก าหนดขนาดของกระดาษเองได้
  (กองช่าง)

กองช่าง



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสรา้ง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 115,500        
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ล าดับ
ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ครุภณัฑ์
ไฟฟา้และ

วทิยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย์ จ านวน  35 ชุด  
ส าหรับบริการประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพระซอง  
โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
    -โคมไฟขนาด 200 วัตต์
    -มมุกระจายแสงท าจากวัสดุอย่างดี
    -ใช้กบัแรงดันกระแสไฟไมน่อ้ยกว่า
 6V
    -หลอดกระจายแสงมมุกว้างถึง 180
 องศา
    -ใหแ้สงสว่างคงที่  ไมก่ระพริบ 
จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด  เนื่องจาก
ไมม่กี าหนดไว้ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2565  หนา้ที่ 
37 ล าดับที่ 34) (กองช่าง)

กองช่างที่ท าการ
เทศบาลต าบล

พระซอง

















ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1           24,000

2             8,000

หนา้โรงเรียน
2 โรงเรียน
1 วิทยาลัย

ค่าจัดการฝึกทบทวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20,000          
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

โครงการอาสาสมคัรจราจร หอ้งประชุมสถานี
ต ารวจภธูรพระซอง

สถานตี ารวจภธูรพระ
ซอง

หอ้งประชุมสถานี
ต ารวจภธูรพระซอง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมคัร
จราจร เช่นค่า จัดท าปา้ยไวนลิ ค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่างในการกประชุม ค่า
วัสดุอปุกรณ์ประกอบการประชุม 
ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เปน็ในโครงการ

สถานตี ารวจภธูรพระ
ซอง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หอ้งประชุมสถานี
ต ารวจภธูรพระซอง

โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้
ปอ้งกนัผู้อยู่ในกลุ่มเส่ียงกบัยา
เสพติดภายในชุมชนต าบล
พระซอง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้
ความรู้ปอ้งกนัผู้อยู่ในกลุ่มเส่ียงกบัยาเสพติด
ภายในชุมชนต าบลพระซอง เช่นค่า จัดท า
ปา้ยไวนลิ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ในการกประชุม ค่าวัสดุอปุกรณ์
ประกอบการประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรใน
การประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ใน
โครงการ

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

หน่วยงาน สถานีต ารวจภธูรพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

สถานตี ารวจภธูรพระ
ซอง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1           53,500
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งฉุกเฉิน (หอ้งปฐมพยาบาล)

เพื่อเปน็ค่าวัสดุและค่าช่างในการปรับปรุง
หอ้งปฐมพยาบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพระ

ซอง

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพระซอง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1             5,000

2 โครงการกฬีา-กรีฑา นกัเรียน           20,000

3           15,000
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดค่าย เช่น 
เชือกมะนลิา จัดฐานผจญภยั กจิกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนพระ

ซองวิทยาคาร

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการกฬีา-กรีฑา 
นกัเรียนเช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟตุบอล ฟตุซอล ตะกร้อ
 ไมป้งิปอง ปนูขาว ฯลฯ และที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนพระ

ซองวิทยาคาร

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ To Be Number 
one

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be 
Number one เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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4           15,000
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

โครงการแข่งขันทกัษะความ
เปน็เลิศทางวิชาการ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงแข่งขันทกัษะความ
เปน็เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าวัสดุอปุกรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุใน
การจัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว
 กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทยีน สีชอล์ก 
ดินน้ ามนั กระดาษมนัป ูกาวแทง่ ปากกา 
ดินสอ ไมบ้รรทดั หมกึปร้ิน ฯลฯ และที่
จ าเปน็ในการจัดท าโครงการ

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนพระ

ซองวิทยาคาร

พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2566
ล าดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา
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1             5,000

2 โครงการกฬีา-กรีฑา นกัเรียน           20,000

3           15,000
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โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนนา
เหนอืทุ่งทองวิทยา

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ To Be Number 
one

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be 
Number one เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครง

โรงเรียนนาเหนอืทุ่ง
ทองวิทยา

โรงเรียนนาเหนอืทุ่ง
ทองวิทยา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการกฬีา-กรีฑา 
นกัเรียนเช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟตุบอล ฟตุซอล ตะกร้อ
 ไมป้งิปอง ปนูขาว ฯลฯ และที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนนาเหนอืทุ่ง
ทองวิทยา

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนนา
เหนอืทุ่งทองวิทยา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดค่าย เช่น 
เชือกมะนลิา จัดฐานผจญภยั กจิกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงแข่งขันทกัษะความ

เปน็เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
          15,000
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โครงการแข่งขันทกัษะความ
เปน็เลิศทางวิชาการ

โรงเรียนนาเหนอืทุ่ง
ทองวิทยา

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนนา
เหนอืทุ่งทองวิทยา

ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หน่วยงาน โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

**************************
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
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1             5,000

2 โครงการกฬีา-กรีฑา นกัเรียน           20,000

3           15,000
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แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ To Be Number 
one

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be 
Number one เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครง

โรงเรียนบอ่ดอก
ซ้อนทา่วัด

โรงเรียนบอ่ดอกซ้อน
ทา่วัด

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการกฬีา-กรีฑา 
นกัเรียนเช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟตุบอล ฟตุซอล ตะกร้อ
 ไมป้งิปอง ปนูขาว ฯลฯ และที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนบอ่ดอก
ซ้อนทา่วัด

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนบอ่

ดอกซ้อนทา่วัด

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดค่าย เช่น 
เชือกมะนลิา จัดฐานผจนภยั กจิกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนบอ่ดอก
ซ้อนทา่วัด

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนบอ่

ดอกซ้อนทา่วัด
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4           15,000
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันทกัษะความ
เปน็เลิศทางวิชาการ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันความเปน็
เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วัสดุอปุกรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุในการ
จัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว 
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทยีน สีชอล์ก 
ดินน้ ามนั กระดาษมนัป ูกาวแทง่ ปากกา 
ดินสอ ไมบ้รรทดั หมกึปร้ิน ฯลฯ และที่
จ าเปน็ในการจัดท าโครงการ

โรงเรียนบอ่ดอก
ซ้อนทา่วัด

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียนบอ่

ดอกซ้อนทา่วัด

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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1             5,000

2 โครงการกฬีา-กรีฑา นกัเรียน           20,000

3           15,000
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการกฬีา-กรีฑา 
นกัเรียนเช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟตุบอล ฟตุซอล ตะกร้อ
 ไมป้งิปอง ปนูขาว ฯลฯ และที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนบา้นดงอนิ า เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน

บา้นดงอนิ า

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดค่าย เช่น 
เชือกมะนลิา จัดฐานผจญภยั กจิกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนบา้นดงอนิ า เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน

บา้นดงอนิ า

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ To Be Number 
one

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be 
Number one เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครง

โรงเรียนบา้นดงอนิ า โรงเรียนบา้นดงอนิ า

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านดงอิน า อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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4           15,000
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันทกัษะความ
เปน็เลิศทางวิชาการ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันความเปน็
เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วัสดุอปุกรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุในการ
จัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว 
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทยีน สีชอล์ก 
ดินน้ ามนั กระดาษมนัป ูกาวแทง่ ปากกา 
ดินสอ ไมบ้รรทดั หมกึปร้ิน ฯลฯ และที่
จ าเปน็ในการจัดท าโครงการ

โรงเรียนบา้นดงอนิ า เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน

บา้นดงอนิ า

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านดงอิน า อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1             5,000

2 โครงการกฬีา-กรีฑา นกัเรียน           20,000

3           15,000
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการกฬีา-กรีฑา 
นกัเรียนเช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟตุบอล ฟตุซอล ตะกร้อ
 ไมป้งิปอง ปนูขาว ฯลฯ และที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนบา้นพระ
ซองเหนอื

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน
บา้นพระซองเหนอื

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดค่าย เช่น 
เชือกมะนลิา จัดฐานผจญภยั กจิกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนบา้นพระ
ซองเหนอื

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน
บา้นพระซองเหนอื

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ To Be Number 
one

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be 
Number one เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครง

โรงเรียนบา้นพระ
ซองเหนอื

โรงเรียนบา้นพระซอง
เหนอื

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4           15,000
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โครงการแข่งขันทกัษะความ
เปน็เลิศทางวิชาการ

ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันความเปน็
เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วัสดุอปุกรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุในการ
จัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว 
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทยีน สีชอล์ก 
ดินน้ ามนั กระดาษมนัป ูกาวแทง่ ปากกา 
ดินสอ ไมบ้รรทดั หมกึปร้ิน ฯลฯ และที่
จ าเปน็ในการจัดท าโครงการ

โรงเรียนบา้นพระ
ซองเหนอื

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน
บา้นพระซองเหนอื

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1             5,000

2 โครงการกฬีา-กรีฑา นกัเรียน           20,000

3           15,000
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการกฬีา-กรีฑา 
นกัเรียนเช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟตุบอล ฟตุซอล ตะกร้อ
 ไมป้งิปอง ปนูขาว ฯลฯ และที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน
หนองยอโพนแพง

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพกัแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดค่าย เช่น 
เชือกมะนลิา จัดฐานผจญภยั กจิกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน
หนองยอโพนแพง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ To Be Number 
one

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be 
Number one เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครง

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนหนองยอโพนแพง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4           15,000
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ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการพัฒนา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันทกัษะความ
เปน็เลิศทางวิชาการ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันความเปน็
เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วัสดุอปุกรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุในการ
จัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว 
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทยีน สีชอล์ก 
ดินน้ ามนั กระดาษมนัป ูกาวแทง่ ปากกา 
ดินสอ ไมบ้รรทดั หมกึปร้ิน ฯลฯ และที่
จ าเปน็ในการจัดท าโครงการ

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

เทศบาลต าบลพระ
ซองและโรงเรียน
หนองยอโพนแพง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

หน่วยงาน โรงเรียนหนองยอโพนแพง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1           20,000

2 โครงการ Buddy ต่างวัย           20,000

3           15,000
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1.จัดการอบรมปฐมนเิทศและพฒันา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 2.แกนน าเด็กและเยาวชนลงพื้นที่ปฏบิติั
กจิกรรมตามแผนที่วางไว้

พื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลพระซอง

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste)

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น
 ค่าปา้ยโครงการในการรณรงค์เกี่ยวกบัการ
จัดการขยะ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ของรางวัล  เงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จ าเปน็ในการ
จัดท าโครงการ

1.โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร  2.

โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
เทศบาลต าบลพระ

ซอง  3.ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลพระ

ซอง

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ อนรัุกษ ์เผยแพร่ 
เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีประจ าทอ้งถิ่น

ส่งเสริมการอนรัุกษ ์และเผยแพร่ เอกลักษณ์
 วัฒนธรรมประเพณีประจ าทอ้งถิ่น โดยมี
การถ่ายทอด ฝึกสอนการฟอ้นหมากเปง็
ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน และโรงเรียน
ผู้สูงอายุชุมชนในทอ้งถิ่นที่มคีวามสนใจให้
สามารถน าไปเผยแพร่ได้และน าไปร่วมการ
ฟอ้นบชูาพระธาตุพนมในงานอออกพรรษา
ของจังหวัดนครพนมทกุปี

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา และ
เขตพื้นที่จังหวัด

นครพนม

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนพระซองสามคัคีวิทยา อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

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



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4           10,000
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดกจิกรรมเกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพ ปาก
และฟนั การปอ้งกนัเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

หน่วยงาน โรงเรียนพระซองสามคัคีวิทยา อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดกจิกรรมเกี่ยวกบัการรณรงค์ปอ้งกนัและ           15,000

แกไ้ขยาเสพติดในสถานศึกษา
 (TO BE NUMBER ONE)  (TO BE NUMBER ONE)

6 ปอ้งกนัความเส่ียงด้าน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน

จัดกจิกรรมเกี่ยวกบัการใหค้วามรู้ด้าน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนตลอดจนการเฝ้า
ระวังจุดเส่ียงในพื้นที่

10,000 โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขยา
เสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

โรงเรียนพระซอง
สามคัคีวิทยา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงการ
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
ส่วนราชการอ่ืนที่ด าเนินงานในเขตเทศบาลต าบลพระซอง

หน่วยงาน โรงเรียนพระซองสามคัคีวิทยา อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
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