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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหลวง 

เรื่อง  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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. ๒๕64 ของเทศบาลต าบลหนองหลวง  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 
 

(นายสุทิน   บุญมาก) 
      นายกเทศมนตรีต าบลหนองหลวง 



ค ำน ำ 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  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.2564 
  แผนด าเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลหนองหลวง  ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564  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 

      (ผด.02/1) 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ิมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 และเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญกับ
กระบวนการบริหารที่จะเป็นแนวทางท านายอนาคต โดยเน้นการเสนอและสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาชุมชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผน
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น     
ท าให้แนวทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 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)  
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ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทัง้หมด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -  -  -  -  -
รวมยทุธศาสตร์ที ่๑  -  -  -  -  -

ยทุธศาสตร์ที ่๒   การพัฒนาการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเทีย่ว
   แผนงานที ่7   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 7.14 180,000 0.73 กองสวสัดิการสังคม
   แผนงานที ่8   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 12.50 830,000 3.34 กองการศึกษา

รวมยทุธศาสตร์ที ่๒ 11 19.64 1,010,000 4.07

ยทุธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
   แผนงานที ่3   แผนงานการศึกษา 9 16.07 4,075,420 16.42 กองการศึกษา
   แผนงานที ่4   แผนงานสาธารณสขุ 3 5.36 470,000 1.89 ส านกัปลัด (สุขาภิบาล)

   แผนงานที ่12 แผนงานงบกลาง 3 5.36 13,129,200 52.89 กองสวสัดิการสังคม

รวมยทุธศาสตร์ที ่๓ 15 26.79 17,674,620 71.20

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร
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ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นรอ้ยละ

ของ
งบประมาณ

ทัง้หมด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอ้ม และพลงังาน
แบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
   แผนงานที ่6   แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.79 70,000 0.28 ส านกัปลัด (สุขาภิบาล)

   แผนงานที ่10 แผนงานการเกษตร 1 1.79 30,000 0.12 ส านกัปลัด (สุขาภิบาล)

รวมยทุธศาสตร์ที ่๔ 2 3.57 100,000 0.40

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
     แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 23.21 1,283,200 5.17 ส านกัปลัด , กองคลัง

     แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 7.14 165,000       0.66 ส านักปลัด
     แผนงานที ่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 19.64 4,590,400     18.49 กองช่าง

รวมยทุธศาสตร์ที ่๕ 28 50.00 6,038,600 24.33
รวมทัง้ 5 ยทุธศาสตร์ 56 100 24,823,220 100

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร
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ยทุธศาสตร์ที ่๒  ด้านการค้า การลงทนุและการทอ่งเทีย่ว

 แผนงานที ่7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการพฒันาศักยภาพ
กลุ่มสตรี

ฝึกอบรมและส่งเสริมพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติผู้สูงอายุ

เพือ่ใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 50,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

4 โครงการอบรมส่งเสริม
กจิการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองหลวง

จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมกจิการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองหลวง

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

180,000รวมทัง้หมด 4 โครงการ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพเทศบาลต าบลหนอง
หลวง

เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
เทศบาลต าบลหนองหลวง

70,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

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

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตร์ที ่๒  ด้านการค้า การลงทนุและการทอ่งเทีย่ว

 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
กจิกรรมประกวดโคมบวับชูาประเภท
ตกแต่งรถยนต์ขบวนแหแ่ละกจิกรรม
ประกวดโต๊ะหมู่บชูาพระ เนื่องในงาน
เทศกาลสัปดาหว์ันวิสาขบชูา

เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนอบต.ตาลเนิ้งตามโครงการ
ประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่
และกจิกรรมประกวดโต๊ะหมูบู่ชาพระ เนื่องในงาน
เทศกาลสัปดาห์วนัวสิาขบูชา ประจ าปี ๒๕๖4

10,000 อบต.ตาลเนิ้ง กองการศึกษา

2  โครงการสืบสานประเพณี
แข่งขันเรือยาวพืน้บ้าน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี
แข่งขันเรือยาวพืน้บ้าน

120,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี
วนัลอยกระทง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
วนัลอยกระทง

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.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

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

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

        2
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ยทุธศาสตร์ที ่๒  ด้านการค้า การลงทนุและการทอ่งเทีย่ว

 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
กฬีาและเข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีาต่างๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกฬีาตาม
โครงการจัดงานแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดต าบล
หนองหลวง  กฬีาท้องถิ่นสัมพนัธ ์ และกฬีาสีศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

300,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

7 โครงการสักการะหลวงพอ่
องค์ด า งามล้ าประเพณี 
ชมของดีเมอืงสวา่งแดนดิน

เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอ        
  สวา่งแดนดิน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ สักการะหลวงพอ่องค์ด า งามล้ าประเพณี 
ชมของดีเมอืงสวา่งแดนดิน ประจ าปี 2564

50,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

830,000

1,010,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

รวมทัง้หมด 7 โครงการ

รวมทัง้ยทุธศาสตร์ที ่2 ทัง้หมด 9 โครงการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

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

  สถานที่
ด าเนินการ

        2

        2
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ยทุธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

 แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาของ
อปท. และแผนพฒันา
การศึกษาสถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลต าบลหนอง
หลวง

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบติัการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาของอปท. และ
แผนพฒันาการศึกษาสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลต าบล
หนองหลวง

5,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

2 โครงการประเมนิคุณภาพ
ภายในและกจิกรรมนิเทศ
โดยหน่วยงานต้นสังกดั

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการประเมิน
คุณภาพภายในและกจิกรรมนิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกดั 
เตรียมความพร้อมเพือ่การประเมินภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ศมส.)

5,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

3 โครงการร่วมงานมหกรรม
ทางวชิาการการศึกษา
ระดับต่างๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิโครงการร่วมงาน
มหกรรมทางวิชาการการศึกษาระดับต่างๆ และ
ค่าใช้จา่ยในการส่งบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็ก นกัเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลหนองหลวง

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

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

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ         2
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ยทุธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  อตัรามือ้ละ 20 
บาท/คน จ านวน 245 วนั  2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   (รายหัว) อายุ 2-5 ปี อตัราคนละ 1,700 
บาท/ปี    3. เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)

1,224,420 ศพด. ในสังกดั 
ทต.หนองหลวง

กองการศึกษา

5 อดุหนุนจัดงานวนัแม ่ 
ส าหรับโรงเรียนในเขต
พืน้ทีต่ าบลหนองหลวง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนองหลวง  ในการด าเนนิ
โครงการวนัแมแ่ห่งชาติ ได้แก ่                                                           - 
โรงเรียนหนองหลวงวทิยานกุลู จ านวน 10,000 บาท
    - โรงเรียนบ้านโคกดินแดง จ านวน  5,000 บาท
    - โรงเรียนบ้านโคกส าราญ จ านวน  5,000 บาท
    - โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น จ านวน 5,000บาท

25,000 รร.ในเขตพื้นที่
ต าบลหนอง

หลวง

กองการศึกษา

6 ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดั สพฐ.ในเขตพืน้ที่

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั ส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสพฐ.ในเขตพืน้ที ่จ านวน ๔ แห่ง

2,716,000      โรงเรียนสังกดั 
สพฐ. ในเขต

พืน้ที่

กองการศึกษา

7 โครงการฝึกอบรมพฒันาบุคลากร
ด้านการศึกษาและทัศนศึกาดูงาน
ของ ทต.หนองหลวง ประจ าปี
งบประมาณ 2564

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมพฒันา
บุคลากรด้านการศึกษาและทัศนศึกาดูงานของ ทต.
หนองหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2564

76,500          จ.ร้อยเอด็ 
มกุดาหาร 
นครพนม

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕64

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

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

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

 แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

        2
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ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

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

8 โครงการจัดงานวนัเด็ก
แห่งชาติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
วนัเด็กแห่งชาติ

50,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

9 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กบัเด็กนักเรียน หรือการจัดค่าย
คุณธรรมจริยธรรม

20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

4,075,420    รวมทัง้หมด 9 โครงการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

แผนงานที ่3 แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ)

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

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

        2

 



12 

 

ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

 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 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

ด าเนินการจ่ายเงินเบีย้ยังขีพผู้ป่วยเอดส์         102,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

ด าเนินการจ่ายเงินเบีย้ยังขีพผู้สูงอายุในต าบลหนอง
หลวง

    10,147,200 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้พกิาร

ด าเนินการจ่ายเงินเบีย้ยังขีพผู้พกิารในต าบลหนอง
หลวง

      2,880,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

    13,129,200

 งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

ล าดับที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

รวมทัง้หมด 3 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

        2
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ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

  แผนงานที ่4  แผนงานสาธารณสขุ (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสขุ)

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 จ้างเหมาเพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าและค่าส ารวจ
ขอ้มูลและขึ้นทะเบยีนสัตว์

เพือ่จ้างเหมาบริการในการตรวจสอบคุณภาพน้ าเพือ่การ
อปุโภคบริโภคในเขตต าบลหนองหลวง และจ่ายเปน็ค่า
ส ารวจขอ้มูลสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบา้

200,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

2 โครงการพฒันาตลาดสด
เทศบาลต าบลหนองหลวงสู่
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใชจ้่ายตามโครงการพฒันาตลาดสดเทศบาล
ต าบลหนองหลวงสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

3 โครงการอดุหนุนกจิการที่
เป็นสาธารณะประโยชน์  
 หมู ่1-12

อดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์ หมู ่1-12 240,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

470,000

17,674,620  

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รวมทัง้หมด 3 โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

รวมทัง้ยทุธศาสตร์ที ่3 ทัง้หมด 14 โครงการ

        2
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ยทุธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอ้ม และพลงังานแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

แผนงานที ่6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล)

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

แผนงานที ่10 แผนงานการเกษตร

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 โครงการปลูกต้นไมเ้พือ่
เพิม่พืน้ทีสี่เขียวลดภาวะ
โลกร้อน ประจ าปี 25๖4

เพือ่จ่ายเป็นเงินตามโครงการปลูกต้นไมเ้พือ่เพิม่พืน้ที่
สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ประจ าปี 2๕๖4

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

30,000

100,000รวมทัง้ยทุธศาสตร์ที ่4 ทัง้หมด 2 โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

รวมทัง้หมด 1 โครงการ

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

รวมทัง้หมด 1 โครงการ

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

  สถานที่
ด าเนินการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

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

        2

        2
 



15 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 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  25๖4

จัดหน่วยบริการจากหน่วยงานราชการในเขตพืน้ที่
อ าเภอสวา่งแดนดิน

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 าแหน่งวา่ง ฯลฯ

650,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

4 โครงการจ้างทีป่รึกษาวจิัย
ประเมนิเทศบาลต าบล
หนองหลวง

จัดโครงการจ้างทีป่รึกษาวจิัย ประเมนิเทศบาล
ต าบลหนองหลวง เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของ
ประชาชนต าบลหนองหลวง

20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

5 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น

จัดเวทีประชาคมเพือ่จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

        2

 



16 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 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 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

อดุหนุน อบต.สวา่งแดนดิน ในการด าเนินโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีก่ลาง)

7,000 อบต.สวา่งแดน
ดิน

ส านักปลัด

7 โครงการจิตอาสา "เราท า
ความดีด้วยหัวใจ"

เพือ่ใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา "เราท าความดีด้วย
หัวใจ"

30,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

8 โครงการขอรับการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี

เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนเทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน
ตามโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี

35,000 เทศบาลต าบล
สวา่งแดนดิน

ส านักปลัด

9 โครงการขอรับการ
สนับสนุนเพือ่ให้บริการแก่
ผู้บริจาคโลหิตในพืน้ที่
อ าเภอสวา่งแดนดิน

เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้แกก่ิง่กาชาดอ าเภอสวา่ง
แดนดิน  ตามโครงการรขอรับการสนับสนุนเพือ่
ให้บริการแกผู้่บริจาคโลหิตในพืน้ทีอ่ าเภอสวา่งแดน
ดิน

5,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

10 โครงการกฎหมายนา่รู้สู่เยาวชน เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการกฎหมายน่ารู่สู่เยาวชน 30,000 เทศบาลต าบลหนอง
หลวง

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

        2

        2
 



17 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 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.

11 โครงการรวมน้ าใจต้านภัย
ยามยาก

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอสวา่งแดนดิน ในการด าเนิน
โครงการรวมน้ าใจต้านภัยยามยาก

15,000 กิง่กาชาด
อ าเภอสวา่ง

แดนดิน

ส านักปลัด

12 โครงการเฝ้ารับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชนิีในการ
พระราชทานปริญยาบตัรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลัยราชภัฎเขตภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
ประจ าปกีารศึกษา 
2559-2560

เพือ่จ่ายเปน็ค่าด าเนินโครงการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนิีใน
การพระราชทานปริญยาบตัรแกผู้่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลัยราชภัฎเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ประจ าปี
การศึกษา 2559-2560

31,200 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

13 โครงการส ารวจข้อมลูท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง (งานบริหารงานคลัง)

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนนิโครงการส ารวจข้อมูลที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง

150,000 ต าบลบลหนอง
หลวง

กองคลัง

1,283,200

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

รวมทัง้หมด 13 โครงการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

        2

 



18 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

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 โครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนน เช่น การต้ังด่านเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัภัยต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึ้น
ในพืน้ทีใ่นช่วงเทศกาลต่างๆ

100,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัและควบคุมไฟป่า
เทศบาลต าบลหนองหลวง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัและควบคุมไฟป่าเทศบาลต าบลหนองหลวง

20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
เพิม่ปร าสิทธภิาพให้กบั
อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
เจ้าหน้าทีแ่พทย์ฉุกเฉิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
เพิม่ปร าสิทธภิาพให้กบัอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าทีแ่พทย์ฉุกเฉิน

25,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

พ.ศ.๒๕64

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

        2

 



19 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

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 โครงการฝึกอบรมเพือ่
ส่งเสริมความรู้และเตรียม
ความพร้อมในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัและควบคุมไฟป่าเทศบาลต าบลหนองหลวง

20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

165,000

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

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

รวมทัง้หมด 4 โครงการ

        2

 



20 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

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 โครงการถมดิน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล
ต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1

เพือ่จ่ายเป็นค่าถมทีข่นาด 66 x 66 เมตร ถมเฉล่ีย 
0.36 เมตร ปริมาณดินไมน่้อยกวา่ 1,608 ลบ.ม. 
ถมตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง

181,000 หมู ่1 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ต าบลหนองหลวง หมูท่ี ่1

เพือ่จ่ายเป็นค่ากอ่สร้างอาคารเรียน ศูนย์ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองหลวง หมูท่ี่
 1     โดยท าการกอ่สร้างอาคารเรียน คสล. 1 ชั้น  
           ขนาด 8 x 25 เมตร จ านวน 5 ห้องเรียน
 กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

1,538,000 หมู ่1 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ประปา หมูท่ี ่1

เพือ่จ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ประปา หมูท่ี ่1 โดยท าการกอ่อสร้างถนนคอนกรีต 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร มพีืน้ทีค่อนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 800 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองหลวง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

496,900 หมู ่1 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ.๒๕64 งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

        2
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ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

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 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรังซอยข้างศูนย์พฒันา
เด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลหนองหลวง
 หมูท่ี ่1

เพือ่จ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนนลูกรังซอยขา้งศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองหลวง     หมู่ท่ี 1โดย
ท าการกอ่สร้างถนนลูกรัง กวา้ง 6 เมตร ยาว 133 เมตร 
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 159 ลบ.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
 กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง ไม่ติดต้ังปา้ย
โครงการ

75,500 หมู ่1 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างร้ัว ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลหนองหลวง
 หมูท่ี ่1

เพือ่จ่ายเป็นค่ากอ่สร้างร้ัว ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองหลวง หมูท่ี ่1  โดยท า
การกอ่สร้างร้ัวสูง 1.80 เมตร ความยาวร้ัว 198 
เมตร กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

538,000 หมู ่1 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่
9 บ้านโคกกอ่ง (ซอยใจ 
สายตี)

เพือ่จ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ท่ี 9 บา้น
โคกกอ่ง (ซอยใจ สายตี) โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. โดยมี
พืน้ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 150 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหลวง

88,000 หมู ่9 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

ล าดับที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

 งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

        2
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ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

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

7 โครงการวางท่อระบายน้ า
 คสล.มอก.ชั้น 3 หมูท่ี ่11
 บ้านหนองเมก็ (ฝายหลวง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3    
  หมูท่ี ่11 บ้านหนองเมก็ (ฝายหลวง) โดยท าการ
ร้ือท่อ คสล.เดิมออก แล้วววางท่อระบายน้ าคสล.
มอก.     ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน
 7 เมตร กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง

21,000 หมู ่11 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

8 โครงการวางท่อระบายน้ า 
 คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อม
วางบ่อพกั คสล. ระหวา่ง 
หมูท่ี ่10 ถึง หมูท่ี ่1

เพือ่จ่ายเป็นโครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.มอก.ชั้น
 3 พร้อมวางบ่อพกั คสล. ระหวา่ง หมูท่ี ่10 ถึง หมู่
ที ่1 โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 
ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จ านวน 276 ม. พร้อมบ่อ
พกั คสล.รวมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 
x 1.00 ม. จ านวน 20 บ่อ กอ่สร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหลวง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน   1 ป้าย

408,000 หมู ่10-1 
ต าบลหนอง

หลวง

กองช่าง

พ.ศ.๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

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

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ.๒๕64

        2

 



23 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

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 
 คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อม
วางบ่อพกั คสล. หมูท่ี ่1 
บ้านหนองหลวง (ซอย
บ้านยายจ่อย)

เพือ่จ่ายเป็นโครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.มอก.ชั้น
 3 พร้อมวางบ่อพกั คสล. หมูท่ี ่1 บ้านหนองหลวง 
(ซอยบ้านยายจ่อย) โดยท าการวางท่อระบายน้ า     
   คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จ านวน
 61 ม. และ ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จ านวน 34 ม.
 พร้อมบ่อพกั คสล.รวมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50
 x 0.50 x 1.00 ม. จ านวน 2 บ่อ และ ขยายถนน
 คสล. หนา 0.15 ม. โดยมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกวา่
 61 ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนอง
หลวง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน   1 ป้าย

159,000 หมู ่1 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

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

พ.ศ.๒๕64

        2

 



24 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

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

10 โครงการขุดร่องระบายน้ า
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อม
วางบ่อพกั คสล.หมูท่ี ่6 
บ้านหนองย่างชิ้น (ซอย
ข้างแปลง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดร่องระบายน้ าพร้อมวางท่อระบาย
น้ า  คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมวางบ่อพกั คสล.หมูท่ี ่6 
บ้านหนองย่างชิ้น (ซอยข้างแปลง) โดยท าการขุด
ร่องระบายน้ า ขนาดปากบนกวา้ง 2 เมตร ปากล่าง
กวา้ง 1.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาว
รวม 412 เมตร หรือ มปีริมาณดินขุดไมน่้อยกวา่ 
701 ลูกบาศกเ์มตร และ วางท่อระบายน้ า คสล.ม
อก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 25 
เมตร พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 
1.25 เมตร รวมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 บ่อ 
กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง

58,000 หมู ่1 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

  สถานที่
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
(บาท)

        2
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ยทุธศาสตร์ที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 แผนงานที ่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

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 โครงการขุดบ่อพกัน้ าเพือ่
ใช้ส าหรับงานอคัคีภัย หมู่
ที ่1 บ้านหนองหลวง
(ภายในแหล่งน้ าหนอง
หลวง)

 เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดบ่อพกัเพือ่ใช้ส าหรับงานอคัคีภัย
โดยท าการขุดบ่อพกั ขนาดปากบนกวา้ง 15 x 35 
เมตร และ ปากล่าง กวา้ง 12 x 32 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2 เมตร หรือ มปีริมาณดินขุดไมน่้อยกวา่ 900 
ลูกบาศกเ์มตร กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนอง
หลวง

27,000 หมู ่1 ต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

3,590,400

5,038,600รวมทัง้ยทุธศาสตร์ที ่5 ทัง้หมด 27 โครงการ

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

  สถานที่
ด าเนินการ

รวมทัง้หมด 11 โครงการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

        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 จัดซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก 
จ านวน 100 ตัว

ซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก จ านวน 100 ตัว  (ต้ังตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไมม่ใีนบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

22,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

2  จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี้ ซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี ้ โต๊ะมขีนาดกวา้ง 80  ยาว 150
 สูง 75 ซม. พร้อมเกา้อี ้จ านวน 1 ชุด (ต้ังตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ใีนบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

3 จัดซ้ือเกา้อีอ้เนกประสงค์
(ขาชุบโครเมีย่ม) มพีนักพงิ
 จ านวน 20 ตัว

ซ้ือเกา้อีอ้เนกประสงค์ (ขาชุบโครเมีย่ม) มพีนักพงิ 
จ านวน 20 ตัว (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ี
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

11,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

4 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไมต่่ า
กวา่ 5 ฟตุ  มชีั้นวางสามารถปรับระดับได้ จ านวน  
  1 หลัง (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ใีน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

 งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดับที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์ พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕๖4
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่

 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.

5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน (จอ
ขนาดไมน่้อยกวา่ ๑9 นิ้ว)

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน ๑ เคร่ือง   (ต้ัง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปี ๒๕62)

17,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

6 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีด
หมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)        
จ านวน 2 เคร่ือง  ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2562)

8,600 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

7 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุค
 ส าหรับส านักงาน

ซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุค ส าหรับส านักงาน จ านวน    1 เคร่ือง ต้ังตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2562)

16,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

8 จัดซ้ือรถส่วนกลาง 
(รถบรรทุกดีเซล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน ฯลฯ ต้ังตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธนัวาคม 2562)

854,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

939,600รวมทัง้หมด 8 รายการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖4
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (งานบริหารงานคลงั)

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 ขนาดไมต่่ า
กวา่ 5 ฟตุ  มชีั้นวางสามารถปรับระดับได้ จ านวน  
  2 ตู้ (ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ใีนบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

11,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

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

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

3  จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี้ ซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี ้ โต๊ะมขีนาดกวา้ง 80  ยาว 150
 สูง 75 ซม. พร้อมเกา้อี ้จ านวน 1 ชุด (ต้ังตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ใีนบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

18,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

34,500

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

รวมทัง้หมด 3 รายการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕๖4
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 แผนงานที ่1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (งานบริหารงานคลงั)

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 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุค
 ส าหรับส านักงาน

ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุค ส าหรับส านกังาน จ านวน        
  1 เคร่ือง ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562)

16,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว)

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน ๑ เคร่ือง   (ต้ัง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปี ๒๕62)

17,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

6 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
หรือ LED สี จ านวน 2 
เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 2 เคร่ือง ต้ัง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562)

20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

7 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า จ านวน
 2 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง 
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562)

5,200 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองคลัง

58,200
92,700

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕๖4

รวมทัง้หมด 4 รายการ
รวมทัง้แผนงานบริหารทัว่ไป (งานบริหารงานคลงั)  ทัง้หมด 7 รายการ

คุรภัณฑ์ พ.ศ.๒๕63
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและงับอัคคีภัย)

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 จัดซ้ือพดัลมเพือ่ติดต้ังใน
ห้องโดยสารรถกูช้ีพ กูภั้ย

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือซ้ือพดัลมเพือ่ติดต้ังในห้อง
โดยสารรถกูช้ีพ กูภั้ย

5,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

ส านักปลัด

5,000

5,000

พ.ศ.๒๕๖4พ.ศ.๒๕63

รวมทัง้หมด 1 รายการ

  สถานที่
ด าเนินการ

คุรภัณฑ์

รวมทัง้แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ทัง้หมด 1 รายการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
เปิด

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 
จ านวน 1 ตู้

5,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

2 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน

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

80,400 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

3 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไมต่่ า
กวา่ 5 ฟตุ จ านวน 2 ตู้ (ต้ังตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไมม่ใีนบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

11,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

4 จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี้ ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ โต๊ะมีขนาดกว้าง 80  ยาว 150 สูง
 75 ซม. พร้อมเก้าอี้ จ านวน  1 ชุด (ต้ังตามราคา
ท้องตลาดเนือ่งจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

12,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

5 จัดซ้ือพดัลมติดผนัง จัดซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 10 ตัว 20,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

128,900

พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้หมด 5 รายการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ 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.

6 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุค
 ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุค ส าหรับประมวลผล จ านวน      
    1 เคร่ือง ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562)

22,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองการศึกษา

22,000

150,900

พ.ศ.๒๕๖4

รวมทัง้แผนงานการศึกษา  ทัง้หมด 6 รายการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

รวมทัง้หมด 1 รายการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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 จัดซ้ือเกา้อีท้ างาน จดัซ้ือเก้าอี้ท างาน พนกัพิงสูง จ านวน 1 ตัว มี
คุณลักษณะ ดังนี ้1. ขาเก้าอี้แบบเหล็ก 5 แฉก รุ่น 10
 ล้อ  2. มีปุ่มปรับระดับการโยก มีสปริงบังคับ 3. ขนาด
 700*798*1,185 - 1,245 มิลลิเมตร

6,500 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

2 จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ จดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว มีคุณลักษณะ 
ดังนี ้1. โต๊ะเป็นเนือ้ไม้   2. ขนาด 120*60*75 
เซนติเมตร

3,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีด

หมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer)

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงั
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ประจ าป ีพ.ศ. 2562)

4,300 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

4 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า
 19 นิ้ว) จ านวน ๑ เคร่ือง   (ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ป ี๒๕62)

17,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองสวสัดิการ
สังคม

30,800

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รวมทัง้แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ทัง้หมด 4 รายการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

ล าดับที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕๖4
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 แผนงานที ่6 แผนงานเคหะและชุมชน

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 จัดซ้ือเต๊นท์ทรงโค้ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเต๊นท์ทรงโค้งขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 8 ม. วสัดุท าจากท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 
ประเภท DS-S พร้อมผ้าใบหนา 0.45 มม. ตีตราไก่
ร้อยเชือก จ านวน 3 หลัง

60,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

2 จัดซ้ือเคร่ืองสกดัคอนกรีต เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสกดัคอนกรีต จ านวน   
 1 เคร่ือง ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ใีน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

12,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

3 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนดิ Network
 แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนดิ Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์การจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉ.เดือน พ.ค.63

10,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

4 จัดซ้ือเคร่ืองปัม้จ่ายคลอรีน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปั้มจ่ายคลอรีน จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมคุีณลักษณะ อัตราการไหล 3.8 ลิตร/ชม. แรงดัน 7.6 
บาร์ กระแสไฟฟา้ 220 โวลต์ ความถี่  50 Hz 42 W ต้ัง
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ใีนบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

12,000 เทศบาลต าบล
หนองหลวง

กองช่าง

94,000

พ.ศ.๒๕62

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖3

รวมทัง้แผนงานเคหะและชุมชน ทัง้หมด 4 รายการ

ล าดับที่ คุรภัณฑ์ รายละเอียดของคุรภัณฑ์  งบประมาณ  
(บาท)

  สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

                      

 


