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คานา
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยการจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามขั้นตอนดาเนินการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งาน เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (2)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ 27 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงหมาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ดังนี้
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ”
ทั้งนี้ “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดาเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 วรรค 4
ดังนั้น เพื่อให้เป็น ไปตามระเบียบดังกล่ าว เทศบาลตาบลพระซอง จึง ได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตาบลพระซอง ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลพระซอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลพระซอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
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ส่วนที่ 1
ที่มาของแผนการดาเนินงาน
1. บทนา
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยการจัดทาแผนการดาเนิ นงานให้ดาเนินการตามขั้นตอนดาเนินการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่ว นกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งาน เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ( 2)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ 27 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12
ดังนี้ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ”
ทั้งนี้ “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดาเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 วรรค 4
ภายใต้ระเบีย บดังกล่าว เทศบาลตาบลพระซอง จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อ ให้ ทราบถึงรายละเอี ยดแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิ จกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตาบลพระซองให้มีความชัดเจนในการปฏิบั ติมากขึ้น มีการ
ประสานและบู รณาการการทางานกับหน่ วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์ดงั นี้

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ

(2) เพื่อให้....

-2(2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จารณาร่ า งแผนการด าเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ 1 ที่มาของแผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. บทนา
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 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)
ขั้นตอนการจัดทา...
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดาเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. ประโยชน์...
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4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(1) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตาบล มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(2) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้ การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(4) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม การดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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

ส่วนที่ 2
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของเทศบาลตาบลพระซอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
3.แผนงานการศึกษา
4.แผนงานสาธารณสุข
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9.แผนงานการเกษตร
10.แผนงานงบกลาง
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

10
5
7
8
2
13
10
19
3
12

11.23
5.62
7.87
8.99
2.25
14.61
11.23
21.35
3.37
13.48

118,000
50,000
4,991,285
555,000
40,000
360,000
1,150,000
4,836,800
30,000
13,272,485

0.46
0.20
19.65
2.18
0.16
1.42
4.53
19.04
0.12
52.25

89

100.00

25,403,570

100.00

จานวนงบประมาณ
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คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/กองคลัง

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล/กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผด.01/1
สรุปบัญชีครุภณ
ั ฑ์ /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของเทศบาลตาบลพระซอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
2.แผนงานสาธารณสุข
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

1
1
1
1
2

16.67
16.67
16.67
16.67
33.33

6

100.00

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

5,590
20,000
22,000
5,700
121,800

3.19
11.42
12.56
3.26
69.56

สานักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง

175,090

100.00

จานวนงบประมาณ
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

1

ค่าชดใช้สินไหมทดแทนความ เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้คา่ สินไหมทดแทน , การเยียวยา
เสียหาย
ความเสียหายอย่างใด ๆ ในทางกฎหมายที่เทศบาล
ต้องจ่าย ฯลฯ (สานักปลัดเทศบาล)

2

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลพระซอง เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงาน ค่าจัดทาป้ายประกาศผลคะแนน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตั งิ าน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าจ้าง
เหมาพาหนะขนส่งวัสดุอปุ กรณ์การเลือกตั้ง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 65 ลาดับ
ที่ 4) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5,000

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล

10,000

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล
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พ.ศ.2565

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2566

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3

โครงการจัดงานวันเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ดอกไม้ ธูป
เทียน ค่าสังฆทานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 66
ลาดับที่ 9) (สานักปลัดเทศบาล)

10,000

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล

4

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีคา่ ใช้จ่าย เช่นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการดาเนินงานตามโครงการ,ค่าป้าย
โครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 65
ลาดับที่ 5) (สานักปลัดเทศบาล)

20,000

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

โครงการอบรมคุณธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม บุคลากรเทศบาล จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตาบลพระซอง ได้แก่
ตาบลพระซอง
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลพระซอง และผู้ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเทศบาลตาบลพระซอง เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พกั ค่าจ้างเหมา พาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นใช้ในโครงการ
ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 33
ลาดับที่ 11) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
6

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อจัดหาบุคลากร
และวัสดุครุภณ
ั ฑ์ประจาศูนย์
ปฏิบตั ชิ ่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดาเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหา
บุคลากรและวัสดุครุภณ
ั ฑ์ประจาศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 4
ลาดับที 1) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
28,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

7 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
แผนพัฒนาเทศบาล
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม ฯลฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570 หน้า 65 ลาดับที่ 7)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทต.พระซอง

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ลาดับ
ที่

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

8

โครงการจัดทาหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและการ
จัดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบลพระ
ซอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทา
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลพระซอง
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2566 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
หน้า 64 ลาดับที่ 1) (กองคลัง)

5,000

ทต.พระซอง

กองคลัง

9

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม ภาษีและค่าธรรมเนียม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 หน้า 64 ลาดับที่ 3)(กองคลัง)

5,000

ทต.พระซอง

กองคลัง

-12-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

10 โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ายเอกสาร ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดิ่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 หน้า 64 ลาดับที่ 2)(กองคลัง)

งบประมาณ
5,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทต.พระซอง

กองคลัง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้าง
วินยั จราจร
วินยั จราจร เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าจัดทาป้าย
โครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 45
ลาดับที่ 14) (สานักปลัดเทศบาล)

10,000

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล

12 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าจัดทาป้ายโครงการ
ฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 42 ลาดับที่ 1)
(สานักปลัดเทศบาล)
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการฝึกซ้อมแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

14 โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกซ้อมแผน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
พระซอง เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็นในโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 43 ลาดับที่ 5) (สานัก
ปลัดเทศบาล)

10,000

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และลดอุบตั เิ หตุทางถนน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจัดทาป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 43
ลาดับที่ 4)(สานักปลัดเทศบาล)

10,000

ทต.พระซอง สานักปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
15 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันลดอุบตั ิเหตุทาง
อุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
ถนนในช่วงเทศกาลประจาปี เช่นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทาป้ายโครงการ
ฯลฯ โดยถือปฏิบตั ิตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 43 ลาดับที่ 7)
(สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทต.พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการจัดงานวันเด็ก
ตาบลพระซอง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก
เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของ
รางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นใน
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2564 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) หน้า
27 ลาดับที่ 4) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โรงเรียน
6 ศพด.ในเขต
ทต.พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)เทศบาล
ตาบลพระซอง 6 แห่ง ตั้งงบประมาณรองรับจานวน 94
คน ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน 200บาท/คน/ปี จัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/คน/ปี จัดสรรสาหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300บาท/คน/ปี จัดสรร
สาหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430บาท/คน/ปี จัดสรร
สาหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 29 ลาดับที่ 11) (สานัก
ปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
106,220

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์พฒ
ั นา สานักปลัดเทศบาล
เด็กเล็ก (ศพด.)
ในเขตเทศบาล
ตาบลพระซอง

-18-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก(ศพด.)
เทศบาลตาบลพระซอง 6 แห่ง ตั้งงบประมาณรองรับ
จานวน 139 คน สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน จานวน 1,700 บาท/คน/ปี จัดสรรสาหรับ
เด็กปฐมวัย(2-5ปี) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570) หน้า 28 ลาดับที่ 9) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
236,300

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์พฒ
ั นา สานักปลัดเทศบาล
เด็กเล็ก (ศพด.)
ในเขตเทศบาล
ตาบลพระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (ศพด.)เทศบาลตาบลพระซอง 6 แห่ง ในการจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน จานวน 139 คน ๆ ละ
21 บาทจานวน 245 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 หน้า 28 ลาดับที่ 8) (สานัก
ปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
715,155

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์พฒ
ั นา สานักปลัดเทศบาล
เด็กเล็ก (ศพด.)
ในเขตเทศบาล
ตาบลพระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

20 อุดหนุนโครงการแข่งขันความ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันความเป็น
เป็นเลิศทางวิชาการ
เลิศทางวิชาการให้แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จานวน 6 แห่ง ๆ ละ
15,000 บาท ตั้งงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบนั (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 หน้า
30 ลาดับที่ 16) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
90,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียน สานักปลัดเทศบาล
(สพฐ.)
6 แห่ง
ในเขตเทศบาล
ตาบลพระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

21 อุดหนุนอาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขต
เทศบาลตาบลพระซอง จานวน 6 โรงเรียน ตั้ง
งบประมาณรองรับ จานวน 556 คน ๆ ละ 21 บาท
จานวน 200 วัน

2,335,200

โรงเรียน สานักปลัดเทศบาล
(สพฐ.)
ในเขต
เทศบาลตาบล

22 ค่าอาหารเสริมนม

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดซื้อสาหรับโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขต
เทศบาลตาบลพระซอง จานวน 6 โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)เทศบาลตาบลพระซองจานวน 6
แห่ง สาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้ง
งบประมาณรองรับ 149 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน
260 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 หน้า 28
ลาดับที่ 10)(สานักปลัดเทศบาล)

1,408,410

โรงเรียน สานักปลัดเทศบาล
(สพฐ.)
6 ศพด.
ในเขต
เทศบาลตาบล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

23 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
เสพติดเช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 39
ลาดับที่ 1) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
กองสาธารณสุข
เทศบาลตาบล และสิ่งแวดล้อม
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 4 ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

24 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
บรรเทาและบาบัดรักษา
โรคติดต่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
บรรเทาและบาบัดรักษาโรคติดต่อ เช่น มือเท้าปาก
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลพระซอง โรค
เอดส์ โรคท้องร่วง โรคไข้หวัดนก ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 74
ลาดับที่ 1) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

25,000

กองสาธารณสุข
ในเขต
เทศบาลตาบล และสิ่งแวดล้อม
พระซอง

25 โครงการร่วมแรงร่วมใจต้าน
ภัยไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมแรงร่วมใจต้าน
ภัยไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อน้ายาเคมีภณ
ั ฑ์ ค่า
น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 74 ลาดับที่ 2) (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

80,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

26 โครงการลดปริมาณและคัด
แยกขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกครัวเรือน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดปริมาณและคัดแยก
ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอปุ กรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 81 ลาดับ
ที่ 23) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

10,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

27

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570หน้า 40 ลาดับที่ 4) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

80,000

ในเขต
กองสาธารณสุข
เทศบาลตาบล และสิ่งแวดล้อม
พระซอง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

28 โครงการสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า เช่น ค่าจ้างเหมาสารวจ
จานวนสุนขั และแมว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 40
ลาดับที่ 5) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

10,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

29 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกตาบลพระซอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกตาบลพระซอง เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 41 ลาดับ
ที่ 8) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

20,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 4 ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั หมู่บา้ น จานวน 16
หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 20,000 บาท เพื่อจัดทา
โครงการด้านสาธารณสุข ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.
2566-2570 หน้า 82 ลาดับที่ 28) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

งบประมาณ
320,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

16 หมู่บา้ น
ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

31 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
คนพิการตาบลพระซอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
คนพิการตาบลพระซอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จาเป็น ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 38
ลาดับที่ 2) (กองสวัสดิการสังคม)

10,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

32 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

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

30,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

-28-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

33 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ
และการออกกาลังกาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการออกกาลังกาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 47
ลาดับที่ 6 ) (กองสวัสดิการสังคม)

20,000

ในเขต
กองสวัสดิการ
สังคม
เทศบาลตาบล
พระซอง

34 โครงการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบล
พระซอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลพระซอง เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 47
ลาดับที่ 9) (กองสวัสดิการสังคม)

80,000

ในเขต
กองสวัสดิการ
สังคม
เทศบาลตาบล
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ั นา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นา
35 โครงการจัดตั้งศูนย์พฒ
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ
อาชีพผู้สูงอายุตาบลพระซอง อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 48
ลาดับที 11) (กองสวัสดิการสังคม)

10,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

36 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี
ผู้สงู วัยใส่ใจเทคโนโลยี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฯลฯ(แผนพัฒนาองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 46
ลาดับที่ 5) (กองสวัสดิการสังคม)

10,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

-30-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

37 โครงการจัดทาแผนชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาแผนชุมชน
หมู่บา้ น/ตาบล เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่
จาเป็นสาหรับโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 62 ลาดับที่ 2) (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.พระซองที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

38 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 52
ลาดับที่ 2) (กองสวัสดิการสังคม)

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

แบบ ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

39 โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน ในการจัดเวทีประชาคมคัดเลือก
ผู้สูงอายุ,ผู้พกิ าร,โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ,
ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนากลุ่มสตรี/แม่บา้ น เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 46 ลาดับที่ 2) (กองสวัสดิการสังคม)

40,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

40 โครงการส่งเสริมคุณค่า ภูมิ
ปัญญาผู้สูงวัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิ
ปัญญาผู้สูงวัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 46 ลาดับที่ 4) (กองสวัสดิการ
สังคม)

20,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

-33-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ การจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่างๆ เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 62 ลาดับที่ 3) (กองสวัสดิการ
สังคม)

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
กองสวัสดิการ
สังคม
เทศบาลตาบล
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************

แบบ ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

42 โครงการอบรมเสริมสร้างการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างการ
เรียนรู้ดา้ นการท่องเที่ยว
เรียนรู้ดา้ นการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านน้อย) เช่น ค่าวัสดุ
(เจ้าบ้านน้อย)
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 48
ลาดับที่ 14) (กองสวัสดิการสังคม)

10,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

43 อุดหนุนโครงการกิจกรรม
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวใน
ชุมชนตาบลพระซอง

15,000

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการ กิจกรรม ให้แก่ศนู ย์พฒ
ั นา
ครอบครัวในชุมชนตาบลพระซอง ในการจัดตั้งและ
ดาเนินการกิจกรรมของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวใน
ชุมชนตาบลพระซอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 หน้า 49 ลาดับที่ 16) (กอง
สวัสดิการสังคม)
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

44 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่ม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
อาชีพ
ให้แก่ กลุ่มอาชีพตาบลพระซอง จานวน 16 หมู่บา้ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 49 ลาดับ
ที่ 17) (กองสวัสดิการสังคม)

60,000

16 หมู่บา้ น
ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

45 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลพระซอง

15,000

ในเขต
กองสวัสดิการ
สังคม
เทศบาลตาบล
พระซอง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กและ
เยาวชนตาบลพระซอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 -2570 หน้า 49
ลาดับที่ 18) (กองสวัสดิการสังคม)
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์จังหวัด
นครพนม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 32 ลาดับ 4 )
(สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
40,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
47 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและ
นักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด
ประชาชนต้านภัยยา เสพ (พระซองคัพ) เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ติด(พระซองคัพ)
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 31 ลาดับ 1 )
(สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล

-38-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

48 อุดหนุนโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จานวน 6
แห่ง ๆละ 15,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 35 ลาดับที่ 16)(สานักปลัดเทศบาล)

49 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรีฑานักเรียน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จานวน 6
แห่ง ๆละ 15,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ อกระ
ทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 34 ลาดับ 15)
(สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

90,000

โรงเรียน สานักปลัดเทศบาล
สพฐ.6 แห่ง
ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

90,000

โรงเรียน สานักปลัดเทศบาล
สพฐ.6 แห่ง
ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

50 โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษาเช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์จัดทาต้นเทียน ค่าเงินรางวัล ค่า
เครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ และ
วัสดุอื่นๆที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลาดับที่ 5)
(สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
120,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

51 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวนั
ลอยกระทง เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงิน
รางวัล ค่ามหรสพ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นใน
การจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่
1/2565หน้า 1 ลาดับที่ 1) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

52 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ตาบลพระซอง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ตาบลพระซอง เช่น ค่าป้าย ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพการแสดง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลาดับที่ 7)
(สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
130,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

53 โครงการประเพณีแข่งขันเรือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
ยาวตาบลพระซอง
แข่งขันเรือยาวตาบลพระซอง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 หน้า 33 ลาดับที่ 9) (สานัก
ปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
450,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบล
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

54 โครงการสืบสานและส่งเสริม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าเงินรางวัลค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตัดสิน ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 34 ลาดับที่ 12 ) (สานัก
ปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในเขต
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบล
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

55 อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงาน
งานประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ให้แก่สภา
และงานกาชาด
วัฒนธรรมอาเภอนาแก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 35
ลาดับ 17) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

60,000 สภาวัฒนธรรม
อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

56 โครงการก่อสร้างกาแพงรั้ว
คอนกรีต ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัดโพธิศ์ รี หมู่ที่ 14 บ้านท่าวัด
ตาบลพระซอง อาเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างกาแพงรั้วคอนกรีตศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัด
โพธิศ์ รีหมู่ที่ 14 บ้านท่าวัด ตาบลพระซอง อาเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ความยาว 183.00 เมตร สูง
1.80 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
หน้า 117 ลาดับที่ 125) (กองช่าง)

300,000 หมู่ที่ 14 บ้านท่า
วัด

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
บ้านโพนแพง ตาบลพระซอง
อาเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโพน
แพง ตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร จากสวนนางเทพสตรี ถึง สวนนายแก คุยพร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2
พ.ศ.2565 หน้า 6 ลาดับที่ 2) (โครงการต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา) (กองช่าง)

356,000

กองช่าง

หมู่ที่ 15 บ้าน
โพนแพง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
บ้านพระซองน้อย ตาบล
พระซอง อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
บ้านพระซอง ตาบลพระซองอาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด จาก หน้า
บ้านนางสมพัน เพชรฤทธิ์ ถึงบ้านนางนิตยา วงค์
ษาชัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 27 ลาดับที่ 107)
(กองช่าง)

งบประมาณ
278,400

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 2 บ้าน
พระซองน้อย

กองช่าง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านพระซองน้อย
ตาบลพระซอง อาเภอ
นาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
บ้านพระซองน้อย ตาบลพระซอง อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม จากหน้า
บ้านนายศักดา แสงแก้ว ถึงบ้านนางกรรจวิรัตน์
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 28 ลาดับที่ 110 )
(กองช่าง)

งบประมาณ
277,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 4 บ้าน
พระซองน้อย

กองช่าง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
บ้านนาสีนวล ตาบลพระ
ซอง อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
บ้านนาสีนวล ตาบลพระซอง อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม จากหน้า
บ้านนางกองสินธ์ อินธิแสง ถึงบ้านนางเวช ลี้พล
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
หน้าที่ 98 ลาดับที่ 37) (กองช่าง)

งบประมาณ
277,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 5 บ้าน
นาสีนวล

กองช่าง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
บ้านนาเหนือ ตาบลพระ
ซอง อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
บ้านนาเหนือ ตาบลพระซอง อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม จากร้านเอก
ก่อสร้างถึงเขตรอยต่อตาบลนาเลียง
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 11 ลาดับที่ 25)
(กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

348,000 หมู่ที่ 6 บ้านนา
เหนือ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
บ้านบ่อดอกซ้อน ตาบล
พระซอง อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
บ้านบ่อดอกซ้อน ตาบลพระซอง อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม ต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงหน้าบ้านนายเฉลิมพล
ลาดนอก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 104 ลาดับที่ 66) (กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

343,000 หมู่ที่ 8 บ้าน
บ่อดอกซ้อน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสอง
คอน ตาบลพระซอง
อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านสองคอน ตาบลพระซอง อาเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากบ้าน
นายสมัย ธ.น.ดี ถึงหน้าบ้านนางบุญสอน วงค์ศรี
ชา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 17 ลาดับที่ 56)
(กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

252,000 หมู่ที่ 10 บ้าน
สองคอน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดงอินา
ตาบลพระซอง อาเภอนา
แก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 11 บ้านดงอินา ตาบลพระซอง อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
167.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากบ้านนาย
จอนสันต์ คาชมพู ถึงหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กดงอิ
นา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
เพิ่มเติม ฉบับที1่ /2565 หน้า 28 ลาดับที่ 111)
(กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

350,700 หมู่ที่ 11 บ้าน
ดงอินา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

65 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านท่า
จาปา ตาบลพระซอง
อาเภอนาแก

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 12 บ้านท่าจาปา ตาบลพระซอง อาเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากโกดัง
นางนีวนั นามวงค์ ถึงปากซอยเข้าบ้านนายอุบล
พ่อลีละ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 20
ลาดับที่ 73) (กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

264,000 หมู่ที่ 12 บ้าน
ท่าจาปา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

66 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านท่า
เจริญ ตาบลพระซอง
อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 13 บ้านท่าเจริญ ตาบลพระซอง อาเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
122.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากบ้านนาง
สุเมน อินธิแสง ถึงบ้าน ร.ต.อ.วีระ วงจรูญ
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 28 ลาดับที่ 112)
(กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

268,400 หมู่ที่ 13 บ้าน
ท่าเจริญ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านท่าวัด
ตาบลพระซอง อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 14 บ้านท่าวัด ตาบลพระซอง อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากหน้าบ้าน
นายประเชิญ เชื้อสาทุม ไปเชื่อมต่อกับราง
ระบายน้าเดิม รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กาหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 29
ลาดับที่ 113) (กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

57,500 หมู่ที่ 14 บ้าน
ท่าวัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

68 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพระซอง
ตาบลพระซอง อาเภอนา
แก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2 บ้านพระซอง ตาบลพระซอง อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
19.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากหน้าบ้าน
นางแตงอ่อน แก้วคนตรง ถึงหน้าบ้าน นางเบญจ
รัตน์ พ่อชมพู รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับที1่ /2565 หน้า 27
ลาดับที่ 108) (กองช่าง)

งบประมาณ
41,800

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 2 บ้าน
พระซอง

กองช่าง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

69 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงติ้ว
ตาบลพระซอง อาเภอ
นาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงติ้ว ตาบลพระซอง อาเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากบ้าน
นายปาริชาติ อินปากดี ถึงบ้าน น.ส.อังคณา วงค์
แก้ว รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 13
ลาดับที่ 33) (กองช่าง)

งบประมาณ
273,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 7 บ้าน
ดงติ้ว

กองช่าง

- 58-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

70 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ยอ ตาบลพระซอง อาเภอ
นาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 บ้านหนองยอ ตาบลพระซอง อาเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีจาก
บ้านนายถัน กุลวงษา ถึงประตูวดั สระโบกบัวทอง
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า 16 ลาดับที่ 49)
(กองช่าง)

งบประมาณ
210,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองยอ

กองช่าง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

71 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ริมน้าบัง
หมู่ที่ 12 บ้านท่าจาปา
ตาบลพระซอง อาเภอ นา
แก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 12 บ้านท่า
จาปา ตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
สูง 3.50 เมตร หรือมีรายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้า
22 ลาดับที่ 80) (กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

420,000 หมู่ที่ 12 บ้าน
ท่าจาปา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

72 โครงการขยายเส้นทาง
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 16 บ้านนาทุ่งทอง
ตาบลพระซอง อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อขยายเส้นทางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่
16 บ้านนาทุ่งทอง ตาบลพระซอง อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,500.00 เมตร จากบ้านนางศรีประภา แก้วคน
ตรง ถึงถนนเรียบลาห้วยเชิงรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 7 ลาดับที่ 3) (กองช่าง)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

200,000 หมู่ที่ 16 บ้าน
นาทุ่งทอง

-61-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

73 โครงการติดตั้งไฟ
สัญญาณไฟเตือน หมู่ที่ 1
บ้านพระซอง ตาบลพระ
ซอง อาเภอนาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณไฟเตือน จานวน 6 ชุด
จากบริเวณสี่แยกหน้าบ้านกานันเก่า (นางมะลิ
แสงแก้ว) ถึง บริเวณหน้าบ้าน นายสิงทอง บัวสาย
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
หน้า 91 ลาดับที่ 4) (กองช่าง)

งบประมาณ
120,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 1 บ้าน
พระซอง

กองช่าง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

74 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่
ที่ 3 บ้านพระซอง ตาบล
พระซอง อาเภอ นาแก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 3 บ้านพระซอง ตาบลพระ
ซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จากหน้าบ้าน
นายผดุง สุวรรณคา ถึงบ้านนางโสภา ทิพย์วงค์
ยาว 295.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
หน้า 28 ลาดับที่ 109 ) (กองช่าง)

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 3 บ้าน
พระซอง

กองช่าง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

75 โครงการประชาอาสาร่วม
ใจปลูกป่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาอาสา
ร่วมใจปลูกป่า เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ต้นกล้าพันธุไ์ ม้ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 8 ลาดับที่ 1) (สานัก
ปลัดเทศบาล)

5,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลพระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล

76 โครงการปล่อยปลาเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยปลาเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสาคัญต่างๆ เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม พันธุป์ ลา ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า
8 ลาดับที่ 2) (สานักปลัดเทศบาล)

5,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลพระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

77 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินโครงการ
ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า
71 ลาดับที่ 3) (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

20,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลพระซอง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

78 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตาบลพระซอง ใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบีย้
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
2) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิม่ เติม
ถึงปัจจุบัน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
230,150

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

79 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตาบลพระซอง ที่ประสบอันตราย
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทางาน
ให้แก่เทศบาล ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานัก
ปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

80 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลพระ
ซอง ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุตามหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า 36 ลาดับที่ 1)
(กองสวัสดิการสังคม)

งบประมาณ
8,463,600

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
กองสวัสดิการ
เทศบาลตาบล
สังคม
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

81 เบี้ยยังชีพความพิการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตาบลพระ
ซอง ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่ลงทะเบียนความพิการตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า 36 ลาดับที่ 2)
(กองสวัสดิการสังคม)

งบประมาณ
3,724,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
กองสวัสดิการ
เทศบาลตาบล
สังคม
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

82 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตาบล
พระซอง ผู้มสี ิทธิรับเงิน ตามทีล่ งทะเบียนหรือถ่ายโอนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามระเบียบกาหนด โดยถือ
ปฏิบัตติ ามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.6/ว
2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตัง้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2566-2570 หน้า 36 ลาดับที่
3) (กองสวัสดิการสังคม)

งบประมาณ
6,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
กองสวัสดิการ
เทศบาลตาบล
สังคม
พระซอง
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

83 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร

ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้า เสาล้มลุกจราจร
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ ตามหนังสือ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการจัดการจราจร
(สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
5,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานักปลัดฯ
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

84 ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) คานวณ
ได้ดังนี้ รายรับจริงของปี พ.ศ. 2564 ยกเว้นรายการดังกล่าว
ข้างต้นเป็นเงิน 21,402,212.31 บาท(21,402,212.31 X
0.00167 = 35,741.69 บาท)
(สานักปลัดเทศบาล)

35,750

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานักปลัดฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ
(ก.บ.ท.)
ทุกประเภทตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) คานวณ
ได้ ดังนี้
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566
หักรายการยกเว้น รวมทั้งสิ้น 21,199,500 บาท
(21,199,500 x 3% = 635,985) (สานักปลัดเทศบาล)

635,985

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานักปลัดฯ

85 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

86 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เพือ่ จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลพระซอง ใน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะ ทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

87 เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10,000

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสวัสดิการ
สังคม

142,000

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.พระซองที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

88 เงินช่วยค่าทาศพ
ข้าราชการ/พนักงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล ที่เสียชีวติ ระหว่างปฏิบตั ิ
ราชการ
(สานักปลัดเทศบาล)

5,000

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานักปลัดฯ

89 เงินช่วยค่าทาศพพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพพนักงานจ้าง
จ้าง
ที่เสียชีวติ ระหว่างปฏิบตั ิราชการ
(สานักปลัดเทศบาล)

5,000

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานักปลัดฯ
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แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
สานักงาน เอกสาร 20 ช่อง

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 20
ช่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีช่องเก็บแฟ้มเอกสาร จานวน 20
ช่อง สาหรับเก็บแฟ้มเอกสารสันกว้าง
3 นิ้ว
-ทาจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง
ทนทาน
-พ่นกันสนิม
-มีล้อไม่นอ้ ยกว่า 4 ล้อ เพื่อการ
เคลื่อนย้ายที่สะดวก
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่
มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
(สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
(บาท)
5,590

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

สานักปลัด
เทศบาล
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แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
2

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อกล้องถ่ายรูป
โฆษณาและ
เผยแพร่

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จานวน 1
เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
-กล้อง Mirrorless
-เซ็นเซอร์ APS-C CMOS ความ
ละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล
-หน่วยประมวลผลภาพไม่นอ้ ยกว่า
DIGIC 8
-บันทึกวิดโี อความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า
4Kรองรับการถ่ายแนวตั้ง
-ออโต้โฟกัส 143 จุด
-ระบบ Eye Detection AF
-หน้าจอทัชสกรีนพลิกได้ 180 องศา
-ฟีเจอร์ Auto File Transfer
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่
มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองยุทธ
ศาสตร์
และ
งบประมาณ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
3

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
หรือ
สาหรับงานประมวลผล
อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผลจานวน 1 เครื่อง
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 จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่
น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองคลัง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1
TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่นอ้ ย
กว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่าไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMIหรือVGA
จานวนไม่นอ้ ยกว่า1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าแบบ
ติดตั้งภายใน(Internal)
หรือภายนอก (External) จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า Wi-Fi
(IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
(กองคลัง)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองคลัง
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2 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

4

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
เอกสาร แบบ 2 2 บาน จานวน 1 ตู้ตามบัญชีราคา
บาน
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบประมาณ
(บาท)
5,700

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
กอง
เทศบาลตาบล สาธารณสุข
พระซอง
และ

สิ่งแวดล้อม
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3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่
5

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
คอมพิวเตอร์
ฉีดหมึก (Inkjet
หรือ
Printer) สาหรับ
อิเล็กทรอนิกส์ กระดาษขนาด A3

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เพือ่ จัดเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1
เครื่อง ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ดังนี้
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า32หน้าต่อนาที
(ppm)หรือ14.5ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า
100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal
และสามารถ กาหนดขนาดของกระดาษเองได้
(กองช่าง)

งบประมาณ
(บาท)
6,300

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองช่าง
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

6

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

จัดซื้อโคมไฟถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 35 ชุด

สาหรับบริการประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลพระซอง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-โคมไฟขนาด 200 วัตต์
-มุมกระจายแสงทาจากวัสดุอย่างดี
-ใช้กบั แรงดันกระแสไฟไม่นอ้ ยกว่า
6V
-หลอดกระจายแสงมุมกว้างถึง 180
องศา
-ให้แสงสว่างคงที่ ไม่กระพริบ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่
37 ลาดับที่ 34) (กองช่าง)

งบประมาณ
(บาท)
115,500

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
เทศบาลตาบล
พระซอง

กองช่าง
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน สถานีตารวจภูธรพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ป้องกันผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับยา
เสพติดภายในชุมชนตาบล
พระซอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้
ความรู้ปอ้ งกันผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด
ภายในชุมชนตาบลพระซอง เช่นค่า จัดทา
ป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ในการกประชุม ค่าวัสดุอปุ กรณ์
ประกอบการประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรใน
การประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นใน
โครงการ

24,000

ห้องประชุมสถานี สถานีตารวจภูธรพระ
ตารวจภูธรพระซอง
ซอง

2

โครงการอาสาสมัครจราจร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัคร
จราจร เช่นค่า จัดทาป้ายไวนิล ค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่างในการกประชุม ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ประกอบการประชุม
ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นในโครงการ

8,000

ห้องประชุมสถานี สถานีตารวจภูธรพระ
ตารวจภูธรพระซอง
ซอง

ค่าจัดการฝึกทบทวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

20,000 ห้องประชุมสถานี สถานีตารวจภูธรพระ
ตารวจภูธรพระซอง
ซอง

หน้าโรงเรียน
2 โรงเรียน
1 วิทยาลัย
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บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แบบ ผด.02

**************************
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าวัสดุและค่าช่างในการปรับปรุง
ห้องฉุกเฉิน (ห้องปฐมพยาบาล) ห้องปฐมพยาบาล

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

53,500 โรงพยาบาลส่งเสริม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลพระ สุขภาพตาบลพระซอง
ซอง
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บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการ To Be Number
one

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be
Number one เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

5,000

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

2

โครงการกีฬา-กรีฑา นักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา-กรีฑา
นักเรียนเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ
ไม้ปงิ ปอง ปูนขาว ฯลฯ และที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

20,000

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียนพระ
ซองวิทยาคาร

3

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

15,000

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียนพระ
ซองวิทยาคาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดค่าย เช่น
เชือกมะนิลา จัดฐานผจญภัย กิจกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอปุ กรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุใน
การจัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทียน สีชอล์ก
ดินน้ามัน กระดาษมันปู กาวแท่ง ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด หมึกปริ้น ฯลฯ และที่
จาเป็นในการจัดทาโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
15,000

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียนพระ
ซองวิทยาคาร
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการ To Be Number
one

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be
Number one เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จาเป็นในการ
จัดทาโครง

5,000 โรงเรียนนาเหนือทุ่ง โรงเรียนนาเหนือทุ่ง
ทองวิทยา
ทองวิทยา

2

โครงการกีฬา-กรีฑา นักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา-กรีฑา
นักเรียนเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ
ไม้ปงิ ปอง ปูนขาว ฯลฯ และที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

20,000 โรงเรียนนาเหนือทุ่ง เทศบาลตาบลพระ
ทองวิทยา
ซองและโรงเรียนนา
เหนือทุ่งทองวิทยา

3

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

15,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดค่าย เช่น
เชือกมะนิลา จัดฐานผจญภัย กิจกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียนนา
เหนือทุ่งทองวิทยา
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ค่าป้ายโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

15,000 โรงเรียนนาเหนือทุ่ง เทศบาลตาบลพระ
ทองวิทยา
ซองและโรงเรียนนา
เหนือทุ่งทองวิทยา
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการ To Be Number
one

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be
Number one เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จาเป็นในการ
จัดทาโครง

5,000

โรงเรียนบ่อดอก
ซ้อนท่าวัด

โรงเรียนบ่อดอกซ้อน
ท่าวัด

2

โครงการกีฬา-กรีฑา นักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา-กรีฑา
นักเรียนเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ
ไม้ปงิ ปอง ปูนขาว ฯลฯ และที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

20,000

โรงเรียนบ่อดอก
ซ้อนท่าวัด

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียนบ่อ
ดอกซ้อนท่าวัด

3

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

15,000

โรงเรียนบ่อดอก
ซ้อนท่าวัด

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียนบ่อ
ดอกซ้อนท่าวัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดค่าย เช่น
เชือกมะนิลา จัดฐานผจนภัย กิจกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุในการ
จัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทียน สีชอล์ก
ดินน้ามัน กระดาษมันปู กาวแท่ง ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด หมึกปริ้น ฯลฯ และที่
จาเป็นในการจัดทาโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
15,000

โรงเรียนบ่อดอก
ซ้อนท่าวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียนบ่อ
ดอกซ้อนท่าวัด
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านดงอินา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be
Number one เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จาเป็นในการ
จัดทาโครง

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการ To Be Number
one

2

โครงการกีฬา-กรีฑา นักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา-กรีฑา
นักเรียนเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ
ไม้ปงิ ปอง ปูนขาว ฯลฯ และที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

20,000 โรงเรียนบ้านดงอินา

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
บ้านดงอินา

3

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

15,000 โรงเรียนบ้านดงอินา

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
บ้านดงอินา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดค่าย เช่น
เชือกมะนิลา จัดฐานผจญภัย กิจกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

5,000 โรงเรียนบ้านดงอินา โรงเรียนบ้านดงอินา
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านดงอินา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุในการ
จัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทียน สีชอล์ก
ดินน้ามัน กระดาษมันปู กาวแท่ง ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด หมึกปริ้น ฯลฯ และที่
จาเป็นในการจัดทาโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
15,000 โรงเรียนบ้านดงอินา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
บ้านดงอินา
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการ To Be Number
one

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be
Number one เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จาเป็นในการ
จัดทาโครง

5,000

2

โครงการกีฬา-กรีฑา นักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา-กรีฑา
นักเรียนเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ
ไม้ปงิ ปอง ปูนขาว ฯลฯ และที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

20,000

โรงเรียนบ้านพระ
ซองเหนือ

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
บ้านพระซองเหนือ

3

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

15,000

โรงเรียนบ้านพระ
ซองเหนือ

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
บ้านพระซองเหนือ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดค่าย เช่น
เชือกมะนิลา จัดฐานผจญภัย กิจกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

โรงเรียนบ้านพระ โรงเรียนบ้านพระซอง
ซองเหนือ
เหนือ
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุในการ
จัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทียน สีชอล์ก
ดินน้ามัน กระดาษมันปู กาวแท่ง ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด หมึกปริ้น ฯลฯ และที่
จาเป็นในการจัดทาโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
15,000

โรงเรียนบ้านพระ
ซองเหนือ

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
บ้านพระซองเหนือ
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนหนองยอโพนแพง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการ To Be Number
one

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be
Number one เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการและที่จาเป็นในการ
จัดทาโครง

5,000

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

2

โครงการกีฬา-กรีฑา นักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา-กรีฑา
นักเรียนเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัลวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ
ไม้ปงิ ปอง ปูนขาว ฯลฯ และที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

20,000

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
หนองยอโพนแพง

3

โครงการเดินทางไกลเข้าค่าย
พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

15,000

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
หนองยอโพนแพง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไกลเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดค่าย เช่น
เชือกมะนิลา จัดฐานผจญภัย กิจกรรมรอบ
กองไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนหนองยอโพนแพง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์และค่าวัสดุฝึก และวัสดุในการ
จัดการแข่งขัน เช่นกระดาษ กรรไกร กาว
กระดาษชาร์ท กระดาษสี สีเทียน สีชอล์ก
ดินน้ามัน กระดาษมันปู กาวแท่ง ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด หมึกปริ้น ฯลฯ และที่
จาเป็นในการจัดทาโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
15,000

โรงเรียนหนองยอ
โพนแพง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลพระ
ซองและโรงเรียน
หนองยอโพนแพง
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการ อนุรักษ์ เผยแพร่
เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีประจาท้องถิ่น

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ เอกลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณีประจาท้องถิ่น โดยมี
การถ่ายทอด ฝึกสอนการฟ้อนหมากเป็ง
ให้กบั นักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียน
ผู้สูงอายุชุมชนในท้องถิ่นที่มคี วามสนใจให้
สามารถนาไปเผยแพร่ได้และนาไปร่วมการ
ฟ้อนบูชาพระธาตุพนมในงานอออกพรรษา
ของจังหวัดนครพนมทุกปี

20,000

โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา และ
เขตพื้นที่จังหวัด
นครพนม

โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา

2

โครงการ Buddy ต่างวัย

1.จัดการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
2.แกนนาเด็กและเยาวชนลงพื้นที่ปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามแผนที่วางไว้

20,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตาบลพระซอง

โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา

3

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น
ค่าป้ายโครงการในการรณรงค์เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ของรางวัล เงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นฯ ที่จาเป็นในการ
จัดทาโครงการ

15,000 1.โรงเรียนพระซอง
วิทยาคาร 2.
โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตาบลพระ
ซอง 3.ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลพระ
ซอง

โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ปาก
และฟัน การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
10,000

โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการอื่นที่ดาเนินงานในเขตเทศบาลตาบลพระซอง
หน่วยงาน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
**************************
ลาดับ
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม
รณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขยา
เสพติดในสถานศึกษา
(TO BE NUMBER ONE)

6

ป้องกันความเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ปอ้ งกันและ
แก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา
(TO BE NUMBER ONE)
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ดา้ น
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนตลอดจนการเฝ้า
ระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
15,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา

โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา

10,000 โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา

โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา
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