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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหลวง 

เรื่อง  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ของเทศบาลต าบลหนองหลวง  

------------------------- 
 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

บัดนี้ เทศบาลต าบลหนองหลวง ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 26 จึงประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาลต าบลหนองหลวง  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62   
 

 
 

 
(นายสุทิน   บุญมาก) 

      นายกเทศมนตรีต าบลหนองหลวง 



ค ำน ำ 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของเทศบาลต าบลหนองหลวงจัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนงาน  
รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลหนองหลวง   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
  แผนด าเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลหนองหลวง  ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563  และที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานอ่ืน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยได้จ าแนกรายละเอียดให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ซึ่งท าให้ทราบถึงกิจกรรม  โครงการพัฒนา  ที่แสดงรายละเอี ยดของ
กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงาน  ระยะเวลาในการด าเนินการที่ขัดเจนทั้งหมด   
  เทศบาลต าบลหนองหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนด าเนินงานฉบับนี้  สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่  และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
การด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 
 
        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           เทศบาลต าบลหนองหลวง 
 

 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

 
ส่วนที่  ๑ บทน า 
 

- บทน ำ         ๑ 
- วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน      ๑ 
- ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน      ๑ 
- แผนภูมิกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน      ๒ 
- ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน       ๒ 

      
ส่วนที่  ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 -    บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 

- บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (ผด.01)    ๔ 
- บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ (ผด.02)    ๖ 
- บัญชีบัญชีจ ำนวนครภุัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ๒๕ 

 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ิมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญกับกระบวนการบริหารที่จะเป็นแนวทาง
ท านายอนาคต โดยเน้นการเสนอและสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผน
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น    ท าให้
แนวทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มาก
ขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 แผนการด าเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล เป็นแผนที่แยก
ออกมาจากแผนพัฒนาแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดง
ถึงการด าเนินการจริงทั้งหมด  ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานและติดตามและประเมินผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
 
๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 
๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๓. เพ่ือความชัดเจนในระบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในการปฏิบัติงาน 
๔. เพ่ือติดตาม ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 
 



๒ 
 

แผนภูมิกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
 
๑. ท าให้ทราบรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 
๒. ท าให้มีความชัดเจนในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น 
๓. ท าให้ทราบถึงเป้าหมาย ระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินงานจริง 
๔. ท าให้ทราบถึงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 
๕. ท าให้ทราบถึงการน าแผนไปปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็น

สมมุติฐานในการจัดท าแผนต่อไป 
๖. ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
๗. เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 



๓ 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 แผนด าเนินงานประกอบด้วย  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  รายละเอียดบัญชี
โครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ  และบัญชีครุภัณฑ์  แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 1.  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  ประกอบด้วย  รายละเอียด
ยุทธศาสตร์  แผนงาน  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  ร้อยละของโครงการทั้งหมด  งบประมาณ  ร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ  งบประมาณ  ประกอบด้วย  รายละเอียดยุทธศาสตร์  
แผนงาน  โดยมีล าดับที่  โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ  สถานที่
ด าเนินการ  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  และห้วงเวลาที่จะด าเนินการ (ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก
เดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง)  
 3.  แบบ ผด.02/1  เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วย  ประเภทครุภัณฑ์  แผนงาน  รายละเอียดครุภัณฑ์  
งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  และห้วงเวลาที่จะด าเนินการ (ปีงบประมาณ
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง)  
 
 
 
  
 



4 

 

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทัง้หมด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -  -  -  -  -
รวมยุทธศาสตร์ที ่๑  -  -  -  -  -

ยุทธศาสตร์ที ่๒   การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
   แผนงานที ่7   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 3 5.88 110,000 0.42 กองสวัสดิการสังคม
   แผนงานที ่8   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 11.76 780,000 2.98 กองการศึกษา

รวมยุทธศาสตร์ที ่๒ 9 17.65 890,000 3.39

ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
   แผนงานที ่3   แผนงานการศึกษา 7 13.73 4,091,630 15.51 กองการศึกษา
   แผนงานที ่4   แผนงานสาธารณสุข 2 3.92 440,000 1.68 ส านักปลัด (สุขาภิบาล)
   แผนงานที ่12 แผนงานงบกลาง 3 5.88 13,047,000 49.78 กองสวัสดิการสังคม

รวมยุทธศาสตร์ที ่๓ 12 23.53 17,578,630 66.98

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทัง้หมด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แบบบูรณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน
   แผนงานที ่6   แผนงานเคหะและชมุชน 1 1.96 70,000 0.27 ส านักปลัด (สุขาภิบาล)
   แผนงานที ่10 แผนงานการเกษตร 1 1.96 30,000 0.11 ส านักปลัด (สุขาภิบาล)

รวมยุทธศาสตร์ที ่๔ 2 3.92 100,000 0.38

ยุทธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
     แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 17.65 1,058,000 4.04 ส านักปลัด , กองคลัง
     แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 7.84 2,735,000    10.44 ส านักปลัด
     แผนงานที ่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 29.41 4,015,700    15.22 กองช่าง

รวมยุทธศาสตร์ที ่๕ 28 54.90 7,808,700 29.70
รวมทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ 51 100 26,377,330 100

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร
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ยุทธศาสตร์ที ่๒  ดา้นการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

 แผนงานที ่7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี

ฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการอบรมส่งเสริม
กิจการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองหลวง

จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองหลวง

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

110,000รวมทัง้หมด 3 โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพเทศบาลต าบล
หนองหลวง

เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
เทศบาลต าบลหนองหลวง

50,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

         



7 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  ดา้นการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

 แผนงานที ่8  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กจิกรรมประกวดโคมบัวบูชาประเภท
ตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่และกจิกรรม
ประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระ เนื่องในงาน
เทศกาลสัปดาห์วนัวสิาขบูชา

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอบต.ตาลเนิ้งตามโครงการ
ประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวน
แห่และกิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระ เนื่องใน
งานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจ าปี ๒๕๖3

10,000 อบต.ตาลเนิ้ง กองการศึกษา

2  โครงการสืบสานประเพณี
แข่งขันเรือยาวพืน้บ้าน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี
แข่งขันเรือยาวพืน้บ้าน

120,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

100,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณี  
 บัง้ไฟ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี  
 บัง้ไฟ

200,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

5 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์

50,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๒  ดา้นการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

 แผนงานที ่8  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

6 โครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬาและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาตาม
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบล
หนองหลวง  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  และกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

300,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

780,000

890,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

รวมทัง้หมด 6 โครงการ

รวมทัง้ยุทธศาสตร์ที ่2 ทัง้หมด 9 โครงการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

 แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา (งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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

1 โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในและกิจกรรมนิเทศ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมิน
คุณภาพภายในและกิจกรรมนิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ศมส.)

5,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

2 โครงการร่วมงานมหกรรม
ทางวิชาการการศึกษา
ระดับต่างๆ

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการร่วมงาน
มหกรรมทางวิชาการการศึกษาระดับต่างๆ และ
ค่าใช้จา่ยในการส่งบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็ก นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลต าบลหนองหลวง

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1. เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  อัตรามื้อละ 20 
บาท/คน จ านวน 245 วนั  2. เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอนของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก   (รายหัว) อาย ุ2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี      
 3. เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
(อาย ุ3-5 ป)ี

1,161,630 ศพด. ในสังกัด
 ทต.หนองหลวง

กองการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ         2
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ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

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

4 อุดหนุนจัดงานวันแม่  
ส าหรับโรงเรียนในเขต
พืน้ทีต่ าบลหนองหลวง

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่ าบลหนองหลวง  ในการด าเนิน
โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ได้แก ่                                                                 
    - โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกลู จ านวน 10,000 บาท
    - โรงเรียนบ้านโคกดินแดง จ านวน  5,000 บาท
    - โรงเรียนบ้านโคกส าราญ จ านวน  5,000 บาท
    - โรงเรียนชุมชัยหนองยา่งชิ้น จ านวน 5,000บาท

25,000 รร.ในเขตพืน้ที่
ต าบลหนองหลวง

กองการศึกษา

5 ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัด สพฐ.ในเขตพืน้ที่

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสพฐ.ในเขตพืน้ที ่จ านวน ๔ แห่ง

2,800,000     โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต

พืน้ที่

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

50,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

7 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน หรือการจัดค่าย
คุณธรรมจริยธรรม

20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

4,091,630     

พ.ศ.๒๕63

รวมทัง้หมด 7 โครงการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62

 แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา (งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั)

        2



11 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

  แผนงานที ่4  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน)

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

1 โครงการอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะประโยชน์  
 หมู่ 1-12

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด านินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริด้านสาธารณสุข ดังนี้        
 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์       
 2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี           
 3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด        
 TO BE NUMBER ONE

240,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

  แผนงานที ่4  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

2 จ้างเหมาเพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าและค่าส ารวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์

เพือ่จ้างเหมาบริการในการตรวจสอบคุณภาพน้ าเพือ่
การอุปโภคบริโภคในเขตต าบลหนองหลวง และจ่าย
เป็นค่าส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

200,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

440,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

รวมทัง้หมด 2 โครงการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

        2



12 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

 แผนงานที ่12   แผนงานงบกลาง

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

1 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

ด าเนินการจ่ายเงินเบีย้ยังขีพผู้ป่วยเอดส์           96,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ

ด าเนินการจ่ายเงินเบีย้ยังขีพผู้สูงอายุในต าบลหนอง
หลวง

     9,879,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยัง
ชีพผู้พิการ

ด าเนินการจ่ายเงินเบีย้ยังขีพผู้พิการในต าบลหนอง
หลวง

     3,072,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

    13,047,000

17,578,630   

รวมทัง้หมด 3 โครงการ

รวมทัง้ยุทธศาสตร์ที ่3 ทัง้หมด 12 โครงการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน

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

1 โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะในชุมชน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะโดยชุมชน

70,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

70,000

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

1 โครงการปลูกต้นไม้เพือ่
เพิม่พืน้ทีสี่เขียวลดภาวะ
โลกร้อน ประจ าปี 25๖3

เพือ่จ่ายเป็นเงินตามโครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่
พืน้ทีสี่เขียวลดภาวะโลกร้อน ประจ าปี 2๕๖3

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

30,000

100,000

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62

รวมทัง้หมด 1 โครงการ

รวมทัง้ยุทธศาสตร์ที ่4 ทัง้หมด 2 โครงการ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

รวมทัง้หมด 1 โครงการ

แผนงานที ่10 แผนงานการเกษตร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

แผนงานที ่6 แผนงานเคหะและชมุชน

        2

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

1 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่
พบประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ  25๖3

จัดหน่วยบริการจากหน่วยงานราชการในเขตพืน้ที่
อ าเภอสว่างแดนดิน

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในหน่วยงาน อปท. ,รัฐ
 หรือเอกชน

250,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง

เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังตามที่
คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนด  ในกรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งว่าง ฯลฯ

650,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

4 โครงการจ้างทีป่รึกษาวิจัย
ประเมินเทศบาลต าบล
หนองหลวง

จัดโครงการจ้างทีป่รึกษาวิจัย ประเมินเทศบาล
ต าบลหนองหลวง เพือ่ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต าบลหนองหลวง

20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

5 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดเวทีประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
        2



15 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

6 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุน อบต.สว่างแดนดิน ในการด าเนินโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,000 อบต.สว่างแดน
ดิน

ส านักปลัด

7 โครงการจิตอาสา "เราท า
ความดีด้วยหัวใจ"

เพือ่ใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา "เราท าความดีด้วย
หัวใจ"

40,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

8 โครงการขอรับการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลสว่างแดนดิน
ตามโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

30,000 เทศบาลต าบล
สว่างแดนดิน

ส านักปลัด

9 โครงการขอรับการ
สนับสนุนเพือ่ให้บริการแก่
ผู้บริจาคโลหิตในพืน้ที่
อ าเภอสว่างแดนดิน

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิ่งกาชาดอ าเภอสว่าง
แดนดิน  ตามโครงการรขอรับการสนับสนุนเพือ่
ให้บริการแก่ผู้บริจาคโลหิตในพืน้ทีอ่ าเภอสว่างแดน
ดิน

5,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

1,058,000

พ.ศ.๒๕63

รวมทัง้หมด 9 โครงการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62

        2



16 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

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

1 โครงการฝึกอบรมเพือ่
ส่งเสริมความรู้และเตรียม
ความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

20,000

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น การต้ังด่านเฝ้าระวังและ
ป้องกันภัยต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น
ในพืน้ทีใ่นช่วงเทศกาลต่างๆ

100,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่า
เทศบาลต าบลหนองหลวง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่าเทศบาลต าบลหนองหลวง

15,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

115,000

 งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63

รวมทัง้หมด 1 โครงการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รวมทัง้หมด 2 โครงการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

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

1 โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ
แบบต้ังพืน้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเตาเผาขยะ 300 
กก/ชม. จ านวน 1 ชุด

2,600,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

2,600,000

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63พ.ศ.๒๕62

รวมทัง้หมด 1 โครงการ

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองหลวง

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหลวง  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 4.60 เมตร ยาว  40 เมตร หนา 0.15 เมตร  มีพืน้ที่คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 184 ตารางเมตร และพืน้ที่คอนกรีตต่อเชื่อมถนนเดิม 22 ตาราง
เมตร     รวมมีพืน้ที่คอนกรีตทั้งหมด 206 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหลวง 14/2563  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1
 ป้าย

        151,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12  
บ้านไผ่หลวง

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 12 บ้านไผ่หลวง  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 144 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 432 ตารางเมตร และพืน้ที่คอนกรีตต่อเชื่อมถนนเดิม 1 ตารางเมตร 
รวมมีพืน้ที่คอนกรีตทั้งหมด 433 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 11/2563 พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย

        255,000 หมู่ 12 บ้าน 
ไผ่หลวง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5     
 บ้านโคกส าราญ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกส าราญ  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร   มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบล
หนองหลวง 6/2563 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย

        299,000 หมู่ 4  บ้าน
หนองผือ

กองช่าง

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3  สถานที่
ด าเนินการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

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

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2      
 บ้านโคกดินแดง

เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่2 บ้านโคกดินแดง       
  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร      
 มีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 
3/2563 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย

        227,000 หมู่ 2  บ้าน
โคกดินแดง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6      
 บ้านหนองย่างชิ้น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นหนองย่างชิ้น  โดยท าการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 
เมตร มพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า  750 ตารางเมตร และพื้นที่
คอนกรีตต่อเชื่อมถนนเดิม 24.25 ตารางเมตร รวมมพีื้นที่
คอนกรีตทั้งหมด 774.25 ตารางเมตร  กอ่สร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหลวง 7/2563 พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ   
จ านวน  1 ปา้ย

        458,000 หมู่ 6 บ้าน  
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

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

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8     
 บ้านโคกน้ าเกล้ียง

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านโคกน้ าเกล้ียง          
โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร       มี
พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 8/2563

          71,500 หมู่ 8  บ้าน  
โคกน้ าเกล้ียง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมวาง
บ่อพัก หมู่ 11 บ้านหนอง
เม็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมวางบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก 
โดยท าการวางรางระบายน้ า คสล. ขนาด 0.58x0.60 เมตร ความ
ยาวรวม 86 เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.25 
เมตร จ านวน 2 บ่อ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 
15/2563 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย

        227,000 หมู่ 11  บ้าน
หนองเม็ก

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
สโมสรประชาสามัคคี

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างร้ัวศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัสโมสร
ประชาสามัคคี  โดยท าการก่อสร้างร้ัว คสล. สูง 1.8 เมตร 
พร้อมติดต้ังประตูเหล็กแบบเล่ือน ขนาด 1.70x5.00 เมตร 
ความยาวรวมร้ัวทั้งหมด 113 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนอง
หลวง 12/2563 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย

        434,000 ศพด.วัดสโมสร
ประชาสามัคคี

กองช่าง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

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

9 โครงการวางท่อระบายน้ า
 พร้อมวางบ่อพักภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านโคก
ก่อง

 เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมวาง
บ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านโคกก่อง  โดยท า
การวางท่อระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 164 เมตร และขนาด 
0.30x1.00 เมตร จ านวน 111 เมตร พร้อมวาง
บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร 
จ านวน 18 บ่อ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบล
หนองหลวง 9/2563  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย

        300,000 หมู่ 9 บ้าน  
โคกก่อง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างเสาธง
และลานคอนกรีตศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
สโมสรประชาสามัคคี

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสาธงและลานคอนกรีตศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามัคคี โดยท าการก่อสร้างเสาธง 
ขนาดความสูง 9.00 เมตร และลานคอนกรีต หนา 0.12 เมตร พื้นที่
คอนกรีตรวม 247.80 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบล
หนองหลวง 13/2563 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

        434,000 ศพด.วัดสโมสร
ประชาสามัคคี

กองช่าง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

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

11 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่4 
บ้านหนองผือ

เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านหนองผือ  โดยท าการวางท่อ
ส่งน้ าประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จ านวน 
617 ท่อน และขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5              
 จ านวน 15 ท่อน โดยมีความยาวรวมในการวาง
ระบบท่อส่งน้ าประปาไม่น้อยกว่า 1,724 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 
5/2563 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

        219,000 หมู่ 4 บ้าน  
หนองผือ

กองช่าง

12 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่1 
บ้านหนองหลวง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นหนองหลวง โดยท าการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 298
  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบล
หนองหลวง 1/2563  พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

        178,000 หมู่ 1 บ้าน  
หนองหลวง

กองช่าง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

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

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน            
หมู่ที ่1 บ้านหนองหลวง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นหนองหลวง 
โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 163 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 2/2563

          82,600 หมู่ 1 บ้าน  
หนองหลวง

กองช่าง

14 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมวางบ่อพักภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 บ้าน
หนองหลวงวัฒนา

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมวางบ่อ
พกัภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่10 บ้านหนองหลวงวัฒนา 
โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 
0.30x1.00 เมตร จ านวน 222 เมตร พร้อมวางบ่อพกั
 ขนาด 0.50x1.00x1.00 เมตร จ านวน   14 บ่อ 
กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 10/2563
  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย

        307,000 หมู่ 10 บ้าน
หนองหลวง

วัฒนา

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.๒๕๖3

        2
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ยุทธศาสตร์ที ่๕  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

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

15 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมวางบ่อพักภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้าน
หนองหลวงน้อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมวางบ่อพักภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย โดยท าการวางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร จ านวน 284 เมตร 
พร้อมวางบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน 18 บ่อ 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง  4/2563  พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย

        432,000 หมู่ 3 บ้าน
หนองหลวงน้อย

กองช่าง

4,075,100

7,868,100

 งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้ยุทธศาสตร์ที ่5 ทัง้หมด 28 โครงการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62

รวมทัง้หมด 15 โครงการ

        2
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

1 จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 
จ านวน 100 ตัว

ซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ านวน 100 ตัว  (ต้ังตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

22,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

2  จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ ๓-๖

ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 โต๊ะมีขนาดกว้าง 80 
 ยาว 150 สูง 75 ซม. พร้อมเก้าอี้ จ านวน         
1 ชุด (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

3 จัดซ้ือเก้าอี้อเนกประสงค์
(ขาชุบโครเมี่ยม) มีพนักพิง
 จ านวน 20 ตัว

ซ้ือเก้าอี้อเนกประสงค์ (ขาชุบโครเมี่ยม) มีพนักพิง 
จ านวน 20 ตัว (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

11,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

4 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่ต่ า
กว่า 5 ฟุต  มีชั้นวางสามารถปรับระดับได้ จ านวน   
 1 หลัง (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

44,000

พ.ศ.๒๕๖3

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62

รวมทัง้หมด 4 รายการ
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว)

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน ๑ เคร่ือง   (ต้ัง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕62)

17,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)        จ านวน
 2 เคร่ือง  ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2562)

8,600 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

25,600

69,600

พ.ศ.๒๕๖3

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

รวมทัง้หมด 2 รายการ

รวมทัง้แผนงานบริหารทัว่ไป ทัง้หมด 6 รายการ

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (งานบริหารงานคลัง)

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

1 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่ต่ า
กว่า 5 ฟุต  มีชั้นวางสามารถปรับระดับได้ จ านวน   
 1 ตู้ (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

2 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 
1 ตู้

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

11,000

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน ๑ เคร่ือง   (ต้ัง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕62)

17,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

17,000

28,000

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

รวมทัง้หมด 1 รายการ

รวมทัง้แผนงานบริหารทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)  ทัง้หมด 3 รายการ

รวมทัง้หมด 2 รายการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3
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ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์  จ านวน 4 
เคร่ือง
          

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จ านวน 4 เคร่ือง ซ่ึงมีขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ 
ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง 
แท่นชาร์ท แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง และเหล็กพับ

48,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

48,000

48,000รวมทัง้แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ทัง้หมด 3 รายการ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้หมด 1 รายการ

  สถานที่
ด าเนินการ

คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา)

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

1 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่ต่ า
กว่า 5 ฟุต  มีชั้นวางสามารถปรับระดับได้ จ านวน   
   2 ตู้ (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

11,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

2 จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ 7-9

ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 โต๊ะมีขนาดกว้าง 80 
 ยาว 150 สูง 75 ซม. พร้อมเก้าอี้ จ านวน  1 ชุด 
(ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

12,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

3 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้สัก       
    มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว       
       มีฐานรองโต๊ะหมู ่จ านวน 1 ชุด

8,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

31,500

พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้หมด 3 รายการ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา)

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว)

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย
กว่า 19 นิว้) จ านวน ๑ เคร่ือง   (ต้ังตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ป ี๒๕62)

17,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที ่1

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
 ชนิด Network แบบที ่1 (18 หน้า/นาท)ี  จ านวน
 1 เคร่ือง

10,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

27,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้หมด 2 รายการ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ
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ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

 แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา)

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

80,400 ศพด. ในสังกัด
 ทต.หนองหลวง

กองการศึกษา

2 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นส าหรับ
เด็กปฐมวัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
เช่นอุโมงค์ สไลด์ โยกเยกและอื่นๆ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบลหนองหลวง

100,000 ศพด. ในสังกัด
 ทต.หนองหลวง

กองการศึกษา

180,400

238,900

รวมทัง้หมด 2 รายการ

รวมทัง้แผนงานการศึกษา  ทัง้หมด 7 รายการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่4 แผนงานสาธาณสุข  

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

1 จัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน
กระจกทรงสูง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก    
ขนาด 91x45x182 ซม. จ านวน 1 ตู้  ด้านบน
เป็นกระจก  ด้านล่างทึบ (ต้ังตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

6,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

6,500

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

 แผนงานที ่4 แผนงานสาธาณสุข  

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน   
   1 เคร่ือง

59,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

59,000

65,500

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้หมด 1 รายการ

รวมทัง้แผนงานสาธารณสุข  ทัง้หมด 2 รายการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้หมด 1 รายการ

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

1 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่ต่ า
กว่า 5 ฟุต  มีชั้นวางสามารถปรับระดับได้ จ านวน   
 1 ตู้ (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

5,500
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง  ต้ังตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ประจ าป ีพ.ศ. 2562)

8,600 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน ๑ เคร่ือง   (ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ป ี๒๕62)

17,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวัสดิการ
สังคม

25,600

31,100

รวมทัง้หมด 1 รายการ

รวมทัง้หมด 1 รายการ

รวมทัง้แผนงานสังคมสงเคราะห์  ทัง้หมด 3 รายการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่6 แผนงานเคหะและชมุชน

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

1 จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ ๓-๖

ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 โต๊ะมีขนาดกว้าง 80
 ยาว 150 สูง 75 ซม. พร้อมเก้าอี้ จ านวน  1 ชุด 
(ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

2 จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ 7-9

ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 โต๊ะมีขนาดกว้าง 80
ยาว 150 สูง 75 ซม. พร้อมเก้าอี้ จ านวน  1 ชุด 
(ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

12,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

17,500

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้หมด 2 รายการ

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร
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ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน

 แผนงานที ่6 แผนงานเคหะและชมุชน

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

เหลวของคอนกรีต
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต จ านวน 1 ชุด

10,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

2 จัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีต เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือแบบหล่อคอนกรีต ทรงเหล่ียม 
(เหล็ก) ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร จ านวน 3 ตัว 
หนักประมาณ 15-16 กโิลกรัมและเหล็กกระทุง้ 1 ด้าม

10,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

20,000

37,500

รวมทัง้หมด 2 โครงการ

รวมทัง้แผนงานเคหะและชมุชน  ทัง้หมด 4 รายการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

ล าดบัที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
           

 


